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Lumea s-a schimbat, cu siguranță, în ultimii 43 de ani. Nu
pare atât de îndepărtat momentul în care Forever abia se
născuse, iar eu găzduiam întâlniri pentru prezentarea
produselor la mine acasă, în sufragerie.
Apoi mă urcam în mașină și conduceam, pentru a o lua de
la capăt, într-un alt oraș. Atunci punerea bazelor afacerii
însemna să scriu scrisori, să dau telefoane și să bat la uși.
Elementul cel mai apropiat de ceea ce reprezintă astăzi o
rețea socială era agenda pe care o țineam pe birou.
Eram doar o mână de oameni, dar
extrem de entuziaști, pentru că aceste
produse erau diferite față de tot ceea
ce exista pe piață. Acest entuziasm
s-a păstrat până astăzi și a dus
Forever în locuri în care nu ne-am fi
imaginat că va ajunge.
În primii 20 de ani ai Forever, dacă
mi-ar fi spus cineva că, într-o bună zi,
voi ajunge să găzduiesc întâlniri online
și să comunic cu oameni din toată
lumea prin ecranul calculatoarelor, i-aș
fi zis că, probabil, citește prea multă
literatură științifico-fantastică. Eram
sigur că am trăit deja toate surprizele
pe care această afacere le avea de
oferit.

LUNA VIITOARE MĂ VOI
ÎNTÂLNI CU VOI, ZECI DE MII
DE OAMENI DIN TOATĂ LUMEA,
PENTRU A SĂRBĂTORI RALIUL
GLOBAL ONLINE.
Derulați câțiva ani și mă veți regăsi pe
scenă, la Raliul Global, privind către
20.000 de FBO veniți din toată lumea.
Mica noastră afacere devenise un
fenomen global și tehnologia ne
ducea acolo. Nu credeam că ar putea

ceva să depășească acel sentiment,
dar iată că, din nou, scriem istorie.
Acesta va fi Raliul Global cu cei mai
mulți participanți de până acum, ediția
care oferă unui număr și mai mare de
oameni şansa de a trăi bucuria și
emoțiile de la Raliul Global, într-o nouă
formă. Este incredibil să trăim în
aceste timpuri, când putem fi
conectați, când putem fi împreună,
chiar dacă întâlnirile fizice sunt
imposibile.
Cu toții meritați să sărbătoriți munca
pe care ați depus-o și realizările pe
care le-ați avut în anul care s-a
încheiat. Fiecare an aduce partea sa
de provocări, de oportunități și de
situații neprevăzute. Dar suntem
norocoși să trăim în aceste vremuri în
care nu numai că putem să înfruntăm
împreună provocările, dar putem și să
construim împreună un viitor mai
luminos, comunități mai bune pentru
noi toți, chiar și atunci când ne aflăm
la mii de kilometri distanță.
Tehnologia s-a schimbat mult, dar
valorile Forever au rămas aceleași. Noi
continuăm să creștem prin
conectarea cu ceilalți, recomandând
produsele noastre preferate și oferind
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o oportunitate unică.
Modalitățile în care comunicăm și
instrumentele extraordinare pe care le
avem la îndemână ne fac mai
puternici.
Luna viitoare, mă voi alătura zecilor de
mii din toată lumea, pentru a sărbători
Raliul Global virtual. Sunt atât de
mândru să vă întâlnesc într-un număr
atât de mare la această sărbătoare
istorică a Raliului Global online! E
momentul potrivit, ca un punct de
cotitură care anticipează zilele mai
luminoase care vor veni.
Dacă am învățat ceva despre Forever
este că niciodată nu trebuie să
subestimezi potențialul acestei afaceri
de a te surprinde și de a-ți schimba
viața în bine. Poate nu știu ceea ce
urmează să se întâmple, dar abia
aștept să văd și sper că și voi sunteți
la fel de entuziasmați.
Mereu al vostru,

Rex Maughan
CEO, Forever Living Products

Mesajul Country Managerilor
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SECRETUL SUCCESULUI
FOREVER
Sunt unele vorbe pe care nu-ţi aminteşti unde
le-ai auzit sau le-ai citit, dar care au puterea
să-ţi schimbe viaţa. “Nu suntem niciodată jos,
suntem ori sus, ori în plin proces de ridicare”
este una dintre afirmațiile de impact care te
fac nu doar să mergi mai departe, ci să vezi
deja drumul spre culmile pe care dorești să le
cucerești.
Asta înseamnă chiar esenţa unei vieţi de vultur
Forever. Şi deviza perfectă a primăverii, care aduce
din nou natura la viaţă. Ştiţi cum este - toţi ne
pomenim jos câteodată. Chiar şi copacii rămân fără
frunze iarna, iar câmpul îngheaţă bocnă. Problema
este dacă rămânem la pământ. Dacă rămânem
mereu în anotimpul rece.
Mulţi dintre oamenii cu cele mai uluitoare succese
în familia noastră Forever n-au avut o viaţă
comodă. Unii s-au confruntat cu situaţii atât de
grele, încât s-au simţit doborâţi. Dar atitudinea
lor i-a salvat: “Nu pot fi învins. Nu vreau să mă
împotmolesc aici. Mă ridic şi merg mai departe.” Şi
au făcut asta într-un fel admirabil.
Oamenii de succes n-au mai multe şanse decât
ceilalţi. Însă le folosesc complet pe acelea care li
se ivesc în cale. Nu au mai puţine confruntări şi
probleme decât persoanele fără succes. Au la fel
de multe greutăţi, obstacole şi provocări ca toţi
ceilalţi. Ceea ce îi deosebeşte însă este faptul că se
ridică din nou. Se ridică întotdeauna.
Aşa că nu contează dacă azi a fost o zi grea sau
un obstacol ne-a făcut să rămânem în urmă pentru
o perioadă. Nu-i un motiv să ne îngrijorăm că dacă

am avut succes vreodată, nu o să-l mai trăim din
nou. Vom mai avea parte de acestea, fiindcă asta
este viața.
Important este cât de mult ne dorim să ne ridicăm
din nou în picioare. Pentru că oamenii de succes
au această dorinţă mereu vie. Şi au dorinţa să nu
rămână acolo unde se află, chiar dacă abia au
urcat încă o treaptă.
Aşa că oriunde sunteţi acum, la începutul drumului
vostru Forever, după o perioadă de reuşite
extraordinare sau după una în care v-aţi simţit la
pământ – amintiţi-vă că de fapt sunteţi în plină
urcare. Sunteţi în plină primăvară. Sunteţi într-una
dintre cele mai dinamice şi ofertante companii,
adaptate ingenios la explozia online-ului şi la ceea
ce au nevoie oamenii exact în aceste timpuri.
E momentul în care puteţi construi o afacere de
succes, cu o anvergură de neimaginat acum un
an. În Forever sunt nenumărate exemple că dorința
devine realitate. Voi sunteți cei care ne-aţi dovedit de
atâtea ori că sunteţi capabili să vă adaptați oricăror
timpuri și împrejurări și chiar să vă descoperiți noi
abilități. Acordaţi-vă vouă înșivă încrederea că
puteţi să realizați tot ceea ce visați și chiar mai mult.
Apoi acționați fără rezerve. Împreună cu voi vor
reuşi mulţi alţii, iar lumea aceasta va fi un loc mai
bun de trăit pentru noi toţi.
Noi avem încredere în voi și suntem mândri de
ceea ce reușiti și deveniți în fiecare zi.

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

foreverliving.ro

foreverliving.ro
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Mesajul Președintelui Companiei
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Fiabilitatea este una dintre cele mai importante și,
în același timp, una dintre cele mai ignorate
calități. Un motor bun poartă o mașină pe drum
vreme de mulți ani, dar adesea nu avem timp
pentru a aprecia tot ceea ce se întâmplă sub
capotă.
Integrarea verticală este motorul care
alimentează Forever și motivul pentru care
am fost puternici începând din 1978.
Deținem câmpurile pe care este cultivată
aloea noastră, clădirile în care sunt
fabricate produsele noastre și canalele de
distribuție, care ne ajută să transportăm
produsele peste tot în lume.
Când ridici de la sediu pachetul cu
produsele tale preferate Forever sau scoți
băutura cu aloe din frigider, s-ar putea să
nu te gândești la etapele procesului prin
care trec cele mai bune produse cu aloe
de pe piață până ajung la tine. Nu-ţi face
griji. Nu trebuie să te gândești tu la toate
astea, pentru că am făcut-o noi deja.
Luăm în considerare fiecare detaliu, din
momentul în care aloe este plantată în
pământ, până când comanda ajunge la
ușa ta. Ne-am asumat integrarea
verticală, iar asta face Forever unic pe
piața vânzărilor directe.
Nu este un secret faptul că e nevoie de
mult mai multe investiții pentru a controla
fiecare aspect al plantării, al fabricării și al
distribuției produselor, dar acesta este
unul dintre cele mai puternice argumente
pentru a recomanda cu încredere
produsele noastre.
Numeroase companii economisesc o
mulțime de bani și obţin profit rapid prin
externalizarea producției. Dar fac asta cu

prețul credibilității lor. Membrii acestor
companii nu pot vorbi cu clienții lor cu
încrederea că știu cum au fost dezvoltate
produsele lor sau cum arată fabricile ori
dacă angajații din acele fabrici au fost
plătiți corect.
Deseori, alte companii nu vă pot spune de
unde sau cum au fost recoltate
ingredientele. Acestea sunt doar câteva
aspecte din lista lungă de lucruri pe care
clienții merită să le știe atunci când
cumpără un produs.
Asta este ceea ce face Forever diferit.
Atunci când recomandați clienților voștri
un produs din gama noastră largă de
suplimente, le puteți spune că a fost
fabricat la Forever Nutraceutical, cu
echipamente farmaceutice performante,
care respectă 333 de tipuri de standarde
de calitate.
Oamenii care lucrează acolo sunt
pasionați de ceea ce fac și dedicați muncii
lor. Dacă întrebați concurenții noștri câte
teste de calitate sunt efectuate pe
produsele lor, în fabricile lor, ei nu vă pot
spune. Însă noi da. Acest lucru este
valabil pentru fiecare dintre sediile noastre
de producţie, din Arizona până în Texas și
peste tot în lume.
Unii ar putea spune că integrarea verticală
e limitativă sau că a te menține la curent
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cu descoperirile științifice și cu noile
tehnologii este prea costisitor.
Dar un alt motiv pentru care procesul
nostru de producție este atât de special
este faptul că știm când să încheiem
parteneriate strategice. Forever se
mândrește să lucreze cu lideri vizionari și
se asigură că veți beneficia întotdeauna
de cele mai recente tehnologii sau inovații.
Calitatea ne va diferenția întotdeauna de
alții. Produsele noastre. Oamenii noștri.
Proprietăţile noastre. Data viitoare când
ridicați sau recomandați produse,
amintiți-vă că acest lucru este posibil
numai datorită oamenilor de știință din
laboratoarele noastre, fermierilor noștri,
echipei din depozite și tuturor celor care
lucrează pentru ca întregul mecanism să
funcționeze.
Aveți 43 de ani de încredere, implicare și
calitate pe care să vă bazați. Asta nu este
doar rar în domeniul nostru de activitate,
este aproape nemaiauzit în orice industrie
și este ceva cu care ne putem mândri cu
toții.
Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan
Președinte, Forever Living Products

Produsul lunii
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Lasă primăvara să strălucească pe chipul
tău, reflectată de un ten luminos, mereu
tânăr și proaspăt, perfect îngrijit cu firming
serum – un produs premium din gama de lux
infinite by Forever.

Suntem mândri de acest serum cu
adevărat unic și revoluționar, premiat
cu argint pentru cel mai bun produs
premium anti-aging în 2017, în cadrul
prestigioasei gale „Pure Beauty Awards”
din Londra. Este considerat un superstar
printre serumurile dedicate
O idee grozavă de cadou în luna dedicată
îngrijirii tenului și poate
deveni și superstarul tău
femeilor, inspirată de aloe.
în programul tău zilnic de
frumusețe din această
O formulă inovatoare care arată grija,
dragostea și pasiunea pe care noi, în Forever, primăvară și nu numai.

le punem în fiecare produs care ajunge la voi.

foreverliving.ro
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Produsul lunii
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Trecerea timpului și factorii
de mediu își pun, inevitabil,
amprenta asupra pielii. Nu te
poți lupta cu timpul, dar poți
să-i acorzi tenului tău îngrijirea
de care are nevoie pentru
a-și păstra cât mai mulţi ani
luminozitatea, fermitatea,
elasticitatea și strălucirea.

luminoasă încă de la prima
utilizare. Proprietățile gelului
de aloe sunt potențate cu
tripeptide-2 și peptide din trei
aminoacizi care imită procesele
naturale ce au loc la nivel
cutanat. Toate acestea pentru
a spori fermitatea tenului și a
reduce ridurile.

Aici intervine firming serum,
care oferă pielii un adevărat
cocktail de ingrediente atent
selecționate și testate clinic
pentru combaterea efectelor
îmbătrânirii, indiferent de tipul
tău de ten. Acționează din
exterior printr-una dintre cele
mai avansate descoperiri
științifice în domeniu.

S-a demonstrat, în cadrul
studiilor clinice, că aceste
ingrediente i-au îmbunătățit în
mod semnificativ elasticitatea,
fiind recunoscute și pentru
capacitatea de a combate
progerina, o proteină
dăunătoare, al cărei nivel crește
odată cu înaintarea în vârstă și
care afectează negativ pielea.

Principalul ingredient al
produsului este Aloe vera, care
face ca pielea ta să devină
intens hidratată, catifelată și

Îmbogățit cu hialuronat de
sodiu hidrolizat, un agent
umectant natural, ce susține
hidratarea cutanată, firming

serum are la bază o formulă
concepută științific pentru a
spori proprietățile gelului de
Aloe vera.
Extractul de drojdie susține
sinteza colagenului și
mecanismele naturale de
apărare ale pielii, pentru
uniformizarea nuanței acesteia,
în timp ce proteinele din grâu
o revitalizează, intensificându-i
aspectul catifelat, ferm,
sănătos.

ÎMPREUNĂ, TOATE ACESTE
INGREDIENTE PUTERNICE
ACȚIONEAZĂ DIN EXTERIOR
ASUPRA ÎMBĂTRÂNIRII,
COMPLETÂND EFECTELE
REVOLUŢIONARULUI NOSTRU
FIRMING COMPLEX, CARE
ESTE ȘI URMĂTORUL PAS ÎN
RITUALUL DE FRUMUSEȚE
INFINITE BY FOREVER.

Ingrediente
cheie:
• gel stabilizat de Aloe vera
• butilen glicol
• hialuronat de sodiu
• tripeptide
• L-arginină
• Vitamina C
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Produsul lunii
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Beneficii cheie:
• îmbunătățește elasticitatea și
fermitatea pielii

• conține ingrediente de ultimă
generație, testate clinic

• hidratează pielea în profunzime

• fără parfum

• redă fermitatea pielii și reduce ridurile

• iubit de vegetarieni

• susține sinteza colagenului și
uniformizează nuanța tenului

• fără gluten

Cum se folosește?
Apăsați o dată – de două ori pompița-dozatoare
și aplicați, pe pielea curată, cantitatea de produs
eliberată. Serul are o textură delicată, sub formă
de gel, care se distribuie ușor pe suprafața
pielii și este absorbită rapid. Masați ușor fața și
decolteul până la absorbția completă, pentru un
aspect întinerit. Evitați contactul cu ochii.

Firming serum este unul dintre atuurile gamei
infinite by Forever. Poate deveni și atuul tău
primăvara aceasta! Iar pentru o îngrijire completă,
aprofundează-ți ritualul zilnic de îngrijire cu
celelalte produse premium din gamă: firming
complex, hydrating cleanser şi restoring creme.
Cu infinite by Forever nu doar vei simţi
diferenţa, ci o vei şi vedea.

foreverliving.ro
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Interviu Forever
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”Ne-a surprins că suntem pe locul al treilea la p.c. non-manageriale în 2020,
deoarece sunt sute de alți FBO care lucrează online mai bine decât noi” este
reacția familiei Nagy Ernő & Irma, Senior Manageri, calificați Eagle, membri KLC
la aflarea veștii că se află în topul business builder-ilor din Forever România în
anul care s-a încheiat.
Însă acest rezultat excepțional și demn de admirația oricărui FBO n-a apărut
întâmplător. Într-un an cu totul special, în care viețile și stilul de lucru al multora
au fost date peste cap, ei au reușit să construiască o afacere nu doar stabilă, ci
mai puternică, alături de mulți parteneri noi. Care e secretul lor?
Am vorbit cu ei și am aflat paşii acestei performanțe într-un interviu-inspirație
pentru toți cei care doresc să țintească fruntea clasamentului celor mai buni
FBO în 2021.
Spuneți-ne povestea
dumneavoastră pe scurt.

Aveam pe atunci 4 magazine,
pe 3 firme, deoarece suntem
antreprenori de 30 de ani.

Suntem parteneri Forever de
15 ani. Am cunoscut compania
prin intermediul unui vecin, care
timp de 8 luni aproape că a
fugit după noi, spunându-ne
că vrea să ne propună o
afacere superbă. Dar eu eram
prea ocupat ca să-l ascult.

Motivația noastră atunci când
am început activitatea în
Forever au fost veniturile pasive,
nicidecum câteva sute de euro
în plus. Afacerile mergeau
bine, dar nu aveam timp liber
aproape deloc.
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Beneficiile de care am ajuns să
ne bucurăm acum, cu Forever,
depășesc cu mult orice venit
suplimentar: independență
financiară, libertate, mașini
plătite de companie prin
calificarea noastră la
Forever2Drive, călătorii de
5 stele, mulți prieteni noi.
Şi, peste toate, recunoștința
oamenilor pe care i-am ajutat

Interviu Forever

fie să se bucure de o stare
mai bună de sănătate, fie să-și
schimbe total viața.

Ați avut un 2020 de
excepție în afacere – locul
3 în Forever România
la puncte credit nonmanageriale. Vă felicităm
pentru tot ce ați reușit.
Ce a însemnat acest an
pentru dumneavoastră
în materie de realizări,
obiective, reușite?
Cel mai mare beneficiu este
exemplul arătat echipei: ce
realizări aduce Forever și de
ce merită efortul. Apoi sigur că
nu putem uita de câştigurile
financiare, de recunoașterea și
încrederea crescută în propria
persoană: să cred eu despre
mine că pot ajunge oriunde.
Ne-am bucurat de mult mai
multe calificări în echipă și

9

creșterea se menține și la acest
început de 2021 – în ianuarie
și februarie 6 Supervizori și 30
de Asistent Supervizori noi,
plus 13 Activi / lună și asta
doar în echipa noastră nonmanagerială.
Perspectiva oferită și
entuziasmul pe care-l trăiesc
cei noi când văd calificări
multe, chiar în scurt timp, sunt
nepreţuite.

Ce-ați făcut diferit în
2020 față de perioada
anterioară pentru a
ajunge la aceste rezultate
frumoase și cum a
fost anul trecut pentru
dumneavoastră trecerea
la lucrul online 100%?
Eu lucrez mai ales cu echipa
non-managerială, deoarece
Managerii știu foarte bine ce au
de făcut, sunt mândru de ei.

Tot timpul am căutat oameni
mai buni decât mine și mă
consider norocos că i-am
primit. Momentan sunt câțiva
lideri în echipă care sunt mai
buni și se descurcă super bine.
Dacă cineva dorește să aibă
mai mult succes, are nevoie
de oameni mai buni, pentru că
altfel trebuie să facă el lucrurile,
trebuie să fie prezent tot timpul
în afacere și nu poate deveni
liber.
În 2020 am început să recrutez
linii noi, ca să particip la
stimulentele Chairman’s Bonus
și Eagle Manager.
În prezent lucrez cu peste 10
linii, dintre care 9 sunt Active
lunar. Pun accentul pe Activul
de peste 5 p.c., pentru că
atunci când cei noi câștigă bine
chiar din prima sau a doua lună
entuziasmul și efervescența în
echipă sunt extraordinare.
Nu cred că există o motivație
mai bună decât sume frumoase
la început, uneori chiar 300600 euro, în funcție de cât de
mult se dedică fiecare afacerii.
Practic, se fidelizează singuri.
Am așteptări în primul rând
față de mine, să bifez toate
stimulentele pe care ni le oferă
foreverliving.ro
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compania, în fiecare an. Și așa
se întâmplă de 5 ani.
Mai ales în această perioadă
și în contextul economic pe
care îl traversează întreaga
lume, oamenii văd că aproape
nimic nu mai funcționează
așa cum trebuie în jurul lor, de
aceea avem tot mai mult de
lucru, pentru că trebuie să le
oferim soluții, iar Forever este
oportunitatea ideală pentru ei.

Ascensiunea
dumneavoastră continuă
cu aplomb și foarte multă
încredere și în 2021.
Sunteți deja în CLUB 100 și
în ianuarie, și în februarie
2021. Cum lucrați cu
echipa non-managerială
pentru a o menține activă,
dinamică, mereu prezentă
în afacere?
Lucrez, bineînțeles, zilnic
cu echipa. Unii au nevoie
de susținere aproape
cotidiană, alții mai rar, dar
facem prezentări, împărtășim
povești de succes, susținem
training-uri prin Zoom, foarte
importante fiind cele despre
Primii pași spre Manager. Ţinem
constant legătura prin grupuri
de Facebook și mesaje pe
Messenger.

fiecare linie este responsabilă
pentru derularea prezentării în
săptămâna când îi vine rândul.
Și echipele de 2 p.c. (Asistent
Supervizorii) țin prezentări.
Pun accentul pe creșterea
oamenilor, a rulajului de
produse, a business-ului
și, desigur, pe dezvoltarea
personală, nu neapărat pe a
susține o prezentare perfectă,
fără greșeală.
Consider că oamenii noi
se identifică mai bine cu
experiențele împărtășite
decât cu profesionalismul și
perfecțiunea în tot ceea ce faci
și, astfel, și multiplicarea se
produce mai repede.

Cum ați adaptat
recrutarea la noul mediu
de lucru digital în 2020?
Folosiți pachetele pentru
recrutare?
Oamenii sunt mai deschiși la o
afacere online, probabil și din
cauza situației mondiale: doresc

Liderii se selectează foarte
repede și cel mai mult lucrez
cu ei. Când mă întreabă cineva
ce fac, spun: “Cresc lideri”.
Îi motivez ajutându-i să nu-și
abată niciodată concentrarea
de pe obiectivele pe care
și le-au stabilit. În plus, la
setarea mentală și dezvoltarea
personală lucrăm și cu trainer
exterior.
Cel mai important este că
liniile paralele se ajută între ele
fără niciun fel de interes și e
fantastic să vezi cât de bine se
înțeleg. Prezentările nu le țin eu,
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să investească mai mult în
sănătate și simt o nesiguranță
care-i determină și îi motivează
să caute surse suplimentare de
venit.
Personal, încă mai folosesc și
vechile moduri de lucru: cel mai
mult contactez prin telefon și,
dacă este din localitate, chiar
și întâlnire 1/1, respectând
bineînțeles reglementările de
siguranță și protecție aflate în
vigoare.
Folosim foarte mult pachetele
de start și foarte mulți aleg
această variantă. Pentru mine,
cel mai eficient rămâne Touch
of Forever, pentru că noul
partener intră astfel în contact
cu 30 de produse.

Cum reușiți să fidelizați
oamenii/consumatorii?
Pentru majoritatea, fidelizarea
vine în mod natural din faptul
că le place să facă parte dintr-o
echipă pozitivă, entuziastă.
În plus, folosim informarea

Interviu Forever 11

prin grupuri și, bineînțeles,
menținerea legăturii prin telefon
sau messenger.

Cum arată o zi de lucru
în agenda unor lideri ca
dumneavoastră?

Cât de mult a crescut
echipa dumneavoastră
de Activi în 2020? Cum îi
încurajați pe oameni să fie
Activi – care e secretul?

Orice avansare în Planul de
Marketing și chiar dezvoltarea
afacerii depind de cât este de
plină agenda. Dacă e goală, va
urma o scădere.

Numărul Activilor a crescut
în ultimele luni pentru că intră
foarte mulți parteneri noi în
echipă, mai ales tineri, care
se uită la ce fac ceilalți, văd
că avansează, aud de la cei
cu experiență că Activul este
motorul afacerii și fac și ei
același lucru.
Punem foarte mult accent pe
folosirea broșurii Primii Pași
spre Manager, unde se explică
din nou de ce trebuie făcut
Activul. Toți cei care vor să-și
dezvolte afacerea pornesc cu
Primii pași spre Manager și asta
se multiplică în echipă.

Punem accentul pe
consecvență, schimbarea
obiceiurilor și fixarea priorităților.
Dacă pentru cineva Forever
este, de exemplu, pe locul
al 5-lea în lista priorităților,
atunci n-ar trebui să aibă
prea mari așteptări. Oricine își
dorește performanță trebuie
să conștientizeze că tot ce
primeşti în viață este la schimb,
aşadar întâi e nevoie să dai ca
să primești.
Agenda noastră zilnică include
întâlniri cu prospecții, întâlniri
2 la 1 cu un invitat al unui
partener, webinarii zilnice,
training-uri, povești de succes,
întâlniri de dimineață cu echipa.

De la început dau teme de
casă pentru cei noi și cred că
este foarte important ca toți din
echipă să se simtă utili. Oamenii
părăsesc echipa, rețeaua dacă
nu se simt utili și nu primesc
sarcini.

Care este cel mai mare
obiectiv pe care îl aveți în
2021? Ce vă doriți cel mai
mult și cum aveți de gând
să-l realizați?
Ne dorim să continuăm
creșterea de lideri puternici
și avansarea în clasamentul
punctelor non-manageriale
cât mai sus, să nu fie scădere
dacă se califică Manageri
noi în echipă. Și, bineînțeles,
ne propunem bifarea tuturor
stimulentelor oferite de Forever.
Avem obiective și mai mari, dar
nu vrem să le facem publice
acum, le cunosc doar câteva
persoane din echipă, pentru
că ne place să arătăm că am
făcut, nu doar să vorbim despre
ce ne dorim și ne propunem.

foreverliving.ro
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La începutul acestui an am decis, împreună cu mai mulți prieteni, să mergem
câteva zile la schi. Din cauza condițiilor speciale și a restricțiile aferente, am
ales stațiunea Straja, unde am făcut o rezervare și am ajuns seara, după 6 ore
de călătorie.
Ploua torențial, iar zăpada
se topea sub ochii noştri. La
prima vedere, vacanța pe care
o doream era compromisă.
Întrucât prognozele meteo
erau confuze și contradictorii,
am început să planificăm
întoarcerea, pentru a doua zi
dimineața.
Pe la ora 2 noaptea, însă, ploaia
s-a transformat în ninsoare. Iar
în zori, pârtiile păreau pregătite
să ne primească. Am decis să
riscăm și să plecăm totuși spre

seară, urmând să ne bucurăm
măcar de câteva ore de schi.
Am avut parte de o zi minunată,
așa că am decis să mai stăm. Și
așa, din zi în zi, ne-am petrecut
acolo întreaga vacanță planificată
inițial. S-a dovedit a fi una dintre
cele mai frumoase, în pofida
startului nesigur. Iar pentru că
mulți alți turiști au renunțat la
început, din cauza ploii, n-am
avut parte de aglomerație – un
lucru important atunci când se
cere distanțare socială.

FOREVER | România & Republica Moldova | Martie 2021 | 263

Sunt situații în viață, și nu
puține, în care aparențele te
pot împiedica să beneficiezi
de oportunități. Analizând
informațiile pe care le ai la
un moment dat, rişti să tragi
concluzii eronate. Iar soluția
câștigătoare va aparține
celor care au curaj și gândire
neconvențională, celor care sunt
dispuși să-și asume riscuri și să
depună efort pentru a ajunge
acolo unde-și doresc.
O minte activă și pătrunzătoare
poate vedea și valorifica
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oportunitățile ascunse în spatele
unor aparențe. Iar această
caracteristică este esențială ca
FBO, mai ales în procesul de
recrutare și cel de dezvoltare a
echipei.
Abilitatea de a detecta o
oportunitate îți va folosi atât în
viața de zi cu zi, cât și în cea
de FBO. Ea te ajută să găsești
persoane potrivite pentru
sponsorizare și să le oferi
argumentele cele mai puternice.
CUM POȚI STABILI, DE
FAPT, CĂ AI ÎN FAȚA TA O
OPORTUNITATE?
Nu este evidentă pentru
toată lumea. E nevoie de un
efort de gândire, de evaluarea
unor scenarii și de intuiție pentru
a o înțelege. Oportunitățile se
găsesc, deseori, în spatele
unor bariere mentale ridicate de
aparențe.
Spre exemplu, chiar dacă la
prima vedere, prin schimbarea
recentă a politicilor companiei,
condițiile comerciale nu mai sunt
la fel de avantajoase la înscriere,
această situație oferă, de fapt,
o oportunitate. Este ocazia de a
face un pas hotărât, de la bun

început, în afacerea Forever, prin
achiziția unuia dintre pachetele
Start Your Journey Pack sau
Start Your Personal Use Pack.
Cei care iau cu adevărat în
calcul cariera de FBO merită
să vadă în asta o oportunitate.
Și să fie caracterizați, astfel, de
curiozitatea de a testa produsele,
de curajul de a începe în forță o
afacere, de dorința de a face un
pas mare către nivelul în care vor
începe să obțină profitul dorit.
Apare oarecum neașteptat.
Ai parte de multe oportunități
în viață. Ele se ivesc însă destul
de brusc și trebuie să fii pregătit
să le vezi și să ai curajul să le
valorifici.
Am cunoscut, în Olanda, un
milionar care a plecat de jos,
de la postul de gunoier. Atunci
când şi-a făcut apariţia cea mai
bună oportunitate, a cumpărat
o primă mașină de ridicat
gunoiul menajer. A pornit astfel
o mică afacere,
a crescut, a
cumpărat încă
o mașină și,
tot așa, după 7
ani de muncă
susținută, a

ajuns să dețină o companie de
salubritate care se dezvoltase în
întreaga țară.
L-am întrebat care i-a fost
secretul. Răspunsul a venit
prompt: ”Nu lăsa nicio
oportunitate să-ți scape!”
Cere acțiune rapidă. Pentru
a valorifica la maximum o
oportunitate, procesul decizional
nu trebuie să dureze mult.
Pentru că, în timp, condițiile se
schimbă. Și nu mai e vorba de
o oportunitate, ci de o opțiune.
Start Your Journey Pack și
Start Your Personal Use Pack
sunt cele mai simple, rapide și
avantajoase moduri de a deveni
Forever Business Owner.
Și pot fi cumpărate o singură
dată, la înscriere. Atunci când
recrutezi, poți aduce argumente
prin asemănarea acestor
oportunități cu o vacanță last
minute, obținută la preț redus, cu
condiția unei decizii rapide.
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Aduce un avantaj realizabil.
A juca la Loto pare a fi o
oportunitate, dar câștigul
este utopic, cu șanse minime
de concretizare, aproape
inexistente. O oportunitate, în
schimb, se poate valorifica,
atunci când se investește efort,
timp sau alte resurse. Și aduce
un câștig real.
Concentrarea pe recrutare, de
exemplu, este oportunitatea

care rezolvă toate problemele din
cariera ta de FBO. Recrutarea
crește dinamica afacerii și oferă,
la rândul ei, nenumărate alte
ocazii favorabile.
Ai acum argumente
suplimentare, structurate,
pentru propria ta prezentare
de oportunitate. Și, în ciuda
aparențelor inițiale, intervalul de
timp pe care îl trăim acum a fost

și este favorabil creșterii afacerii
tale.
Cu efortul concentrat asupra
recrutării și consolidării echipei,
cu optimismul specific acestei
perioade de renaștere a naturii
și cu dorința de a-i ajuta pe cei
din jurul tău, primăvara asta
îți va fi, cu siguranță, plină de
oportunități.

EXERCIȚIU
Fă o analiză SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) a afacerii tale. Listează,
așadar, Puncte forte, Puncte slabe, Oportunități și Amenințări care caracterizează activitatea ta
de FBO. Acum îți va fi mai ușor să completezi capitolul Oportunități. Pentru celelalte capitole,
încearcă să fii cât mai obiectiv.
Stabilește apoi ce acțiuni trebuie să desfășori pentru a valorifica punctele forte, a le atenua
pe cele slabe, pentru a elimina amenințările și a nu lăsa să-ți scape, de acum încolo, nicio
oportunitate.
Alexandru Israil
Specialist marketing
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Ia-ți acum biletul la Raliu la

preț promoțional!

Raliul Global este tot mai aproape și, anul acesta, este mai accesibil ca
niciodată oricărei persoane care dorește să descopere cu adevărat amploarea
afacerii Forever. Știai că în 2020, la nivel global, s-au înscris în Forever peste
1.000.000 de oameni? Este o șansă imensă pentru ei să descopere puterea
care este Forever în întreaga lume! Suntem convinși că mulți dintre ei sunt
acum în echipele voastre!
Raliul Global este pentru
oricine. De aceea, vă încurajăm
să vă cumpărați acum și să
vă mobilizați și echipele să-și
achiziționeze biletele la Raliu,
accesând următorul link bit.ly/FGR21Tickets.
Până pe 22 martie sunt încă la
preț promoțional – de doar 20
dolari/bilet. Din 22 martie, prețul
crește la 30 de dolari, urmând
ca din 29 martie acesta să
devină 40 de dolari. Acum este
momentul ideal să vă asigurați
locul la cel mai tare eveniment
Forever al anului! Iar locurile
la eveniment sunt limitate și
cu fiecare zi care trece ”sala”
privilegiaților care vor face parte
din eveniment se umple.
În fiecare zi de Raliu, vor fi
circa 3 ore de transmisiune
live cu informații extrem de
importante, training-uri de
top, lansări de produse pe
care toți cei care participă le

accesează în premieră. Este
o șansă nemaiîntâlnită pentru
necalificați, pentru cei care abia
s-au alăturat companiei. Este
un privilegiu extraordinar să
aibă un loc în “primul rând” la
un eveniment de top din lumea
Forever și credem că fiecare
dintre ei merită acest lucru.
Merită tot ce e mai bun! Fără
nevoia achiziționării biletelor de
avion pentru deplasări, cheltuieli
de cazare sau de altă natură,
care în anii trecuți le făceau
dificilă această participare.
Și cel mai important: suntem
împreună – calificați, necalificați,
angajați, echipa executivă,
parteneri Forever, FBO din
peste 160 de țări – toți vom trăi
la unison aceeași experiență,
aceeași poveste!
Toți cei care trăiesc și iubesc
Forever trebuie să facă parte
din spectacolul extraordinar pe
care colegii noștri din America
îl pregătesc cu pasiune,

devotament și cu multă bucurie
pentru zilele de 8, 9, și 10
aprilie. Este o desfășurare
imensă de forțe pentru ca
noi toți să ne bucurăm de o
experiență digitală așa cum nu
am mai trăit niciodată. Pentru
că Forever inovează, Forever
este întotdeauna despre
mai mult, este despre a oferi
experiențe și amintiri care
durează cu adevărat… Forever.
Suntem convinși că echipa
României va face parte din
povestea Raliului cu un număr
record de participanți. Ne
bazăm pe voi. Și știm că
împreună vom pune România
pe harta și în inima lumii
Forever, acolo unde îi este locul.
Haideți să ne bucurăm de un
spectacol la care nu suntem
doar spectactori, ci participanți
și să dăm viață acestui
eveniment așa cum știm noi
mai bine.

Ne vedem la Raliu!

foreverliving.ro
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TOP 3 FBO LA
P.C. TOTALE în 2020
Cei mai buni FBO ai anului 2020 în Forever România
ne împărtășesc secretele de top care i-au ajutat să
aibă cele mai de succes afaceri Forever. Pot deveni
inspirația de care ai nevoie pentru a urca și tu în top
la finalul acestui an.

Vajda Katalin,
Soaring Manager, membru KLC
2020 a fost un an atipic, neobișnuit, care a adus multe
provocări, presiuni, dar în același timp a venit și cu o
șansă imensă de dezvoltare.
Trecerea bruscă în procent de 100% online a fost un șoc, care
avea însă să ne facă și mai puternici. Ne-am adaptat rapid și
acesta a fost elementul care a favorizat rezultatele echipei mele,
pe care le prezint cu mândrie.
Azi vă felicit din inimă, echipa numărul 1, echipa de neoprit, vă
apreciez, vă respect, aveți toată recunoștința mea și mulțumesc
fiecărei persoane în parte, chiar și celor care au avut o singură
comandă.
Am demonstrat că orice e posibil, depinde doar de atitudinea
noastră. Motorul afacerii suntem noi, oamenii. Echipa are o forță
nemaipomenită, iar munca perseverentă, din suflet, concentrată pe succesul oamenilor a dat
acest rezultat. Roadele instruirilor au dat rezultate.
Știu că în afacerea noastră, cea mai bună investiție este în dezvoltarea oamenilor și pentru mine
a fost, este și va fi cel mai important lucru. Sunt conștientă că rezultatele mari și pe termen lung
apar numai din creșterea unor lideri puternici.
Mulțumesc, dragi lideri, că ați avut încredere în mine și m-ați urmat, ați devenit oameni cheie,
FBO exemplu. Sunteți lideri loiali, devotați, sunt extrem de mândră de fiecare.
Dacă ești la început, vreau să-ți spun că este un moment mai prielnic ca niciodată pentru
o viață mai bună, pentru o viață mai fericită. Crede în tine, crede în Forever, crede în
oamenii din jurul tău și du-te și împărtășește această șansă unică în lume!
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Aurel & Veronica Meșter,
Diamant Manageri, calificați Eagle & membri KLC
Douăzeci şi doi de ani, incredibil cum au trecut! Am
început cu entuziasm, am continuat cu pasiune, iar acum
suntem plini de recunoștință pentru zeci de lideri, sute de
Manageri care au captat viziunea Forever și au transformat lumea
lor și a celor din jur trăind cu miez, oferind pretutindeni sănătate,
bunăstare și speranță.
Cei care sunteți la început de drum, îndrăzniți să credeți și să
vă construiți un viitor mai bun respectând valorile companiei:
integritatea, empatia și bucuria. Acum este nevoie de cât mai
mulți ambasadori ai sănătății și exemple de reușită într-o nouă
profesie, accesibilă tuturor, oriunde s-ar afla pe glob.
Alăturați-vă cu încredere familiei Forever, urmați calea corectă și
bucurați-vă de un stil de viață extraordinar alături de o comunitate cu oameni extraordinari.
Haideți să ne unim, să punem umărul alături de directorii companiei și să strălucim împreună ca o
mare familie în 2021, oferind tuturor sănătate, libertate și independență financiară.
Suntem recunoscători pentru viziunea măreață a fondatorului companiei, Rex Maughan, transpusă
în realitate în viața noastră prin realizările remarcabile obținute alături de o echipă de învingători,
care au demonstrat în fiecare zi că puterea Forever este puterea dragostei.
Vă dorim tuturor succes maxim, sănătate și putere pentru a vă împlini visurile în acest an,
pentru că viitorul aparține celor care cred în frumusețea visurilor lor.

Gizella & Marius Botiș,
Diamant Manageri, membri KLC
Locul în top nu este meritul unei persoane, al unui cuplu
sau al unei familii, ci reprezintă munca și meritul unei întregi
echipe. Și pe această cale dorim să vă felicităm, echipa
Botiș, ați fost și sunteți cea mai mare și stabilă echipă Forever din
România.
Vă iubim, vă apreciem, vă felicităm și vă dorim succes în continuare.
Celor care sunteți la început de drum, vrem să vă transmitem că
oferta Forever este aceeași și astăzi. Este o tavă mare, cu foarte multe
lucruri bune pentru toată lumea: sănătate, libertate, recunoaștere,
libertate financiară, dezvoltare personală, călătorii în lume, posibilitatea
de a scăpa de toate datoriile şi de a ajuta alți oameni.
Cei care sunteți la început de drum sau n-ați început încă această
activitate - merită să vă găsiți motivația, de ce-ul vostru, ca să puteți intra în acțiune. Prima noastră
motivaţie, când am început această activitate, a fost să ne achităm datoriile. Și am reușit. Iar în
ascensiunea noastră Forever am servit multe de pe această tavă generoasă.
Am călătorit, ne-am refăcut sănătatea, iar astăzi, mai mult decât oricând, savurăm libertatea. E
atât de bine să știi că nu depinzi de nimeni, nu ai șefi, nu trebuie să mergi nicăieri, să dai socoteală
nimănui, te trezești când vrei, te culci când vrei, stai în casa visurilor tale, e fantastic!
Îi mulțumim în mod special lui Rex Maughan, pentru că facem parte din visul lui. Mulțumim Country
Managerilor Dora și Gabor Szőcs, mulțumim întregului staff Forever România, mulțumim,
echipa Botiș, că faceți parte din visul nostru.
foreverliving.ro
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P.C. non-manageriale

în 2020

Cei mai buni dezvoltatori de afacere ai anului
2020, lideri desăvârșiți în construirea de afaceri
non-manageriale, ne-au dezvăluit care sunt
secretele care te pot propulsa și pe tine în fruntea
acestui top la finalul anului 2021.

Marian & Dr. Monica Costiță,
Senior Manageri, calificați Eagle & membri KLC
Este o bucurie și o onoare pentru noi acest loc 1 la p.c.
non-manageriale în anul 2020. Dedicăm acest rezultat
fiecărui membru al echipei noastre, pe care o iubim, o
respectăm și căreia îi mulțumim.
Cel mai important lucru pe care ar trebui să se axeze cei care
vor să devină numărul 1 la p.c. non-manageriale sunt oamenii
noi, adică recrutarea. Recrutarea rezolvă toate problemele
afacerii tale. Dacă ai puțini oameni, recrutează. Dacă ai
persoane în echipa ta care nu lucrează, care se plâng foarte
mult, recrutează.
Iar pentru că încă suntem la început de an, îți recomandăm să-ți faci un bilanț al echipei, să vezi
exact câte linii ai, câte p.c. face echipa ta non-managerială.
Noi am învățat de la Rolf Kipp să n-avem așteptări de la alții, indiferent ce zic, indiferent ce promit
sau ce angajament își iau. De aceea cel mai mare angajament a fost față de noi înşine, față de
lucrurile pe care noi le putem face și controla. Adică recrutarea!
Așadar, dacă vrei să crești, recrutează. Dacă vrei să fii în CLUB 100, recrutează masiv, dacă vrei
să fii numărul 1 p.c. non-manageriale, recrutează masiv. Și nu uita că toate stimulentele
și topurile Forever sunt pentru toată lumea, așa că te așteptăm și pe tine să fii în top 3
p.c. non-manageriale anul acesta.
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Vajda Katalin,
Soaring Manager, membru KLC
În Forever avem două lucruri: produsele și povestea
noastră. Și în timp ce compania este responsabilă
pentru produse, a-ți spune povestea și a face o
prezentare puternică reprezintă o abilitate, care prin practică
este ușor de stăpânit.
Lucrez exclusiv online și fac constant și consecvent munca
de bază. În fiecare zi vorbesc cu oameni noi, lucrez cu
oameni noi, vin cu soluții, adaug valoare în viața oamenilor în
mod simplu și copiabil.
Le arăt că există o cale mai bună, o viață mai frumoasă, mai
echilibrată, mai împlinită și fericită, mai prosperă. Pentru că
doar prin exemplul personal poți să conduci o echipă de succes. Întotdeauna tu trebuie să faci
lucrurile să se întâmple.
Tu folosești produsele, tu promovezi zilnic produsele și afacerea, tu sponsorizezi zilnic noi
colaboratori, tu creşti continuu și dai posibilitatea echipei să se dezvolte. Tu ești prezent
la fiecare eveniment și dacă este online, tu realizezi toate programele stimulative. Doar
așa poți să dai flacăra mai departe.

Nagy Ernő & Irma,
Senior Manageri, calificați Eagle & membri KLC
Acest rezultat este meritul echipei, căreia vrem să-i
mulțumim pentru munca și efortul depuse. De asemenea,
vrem să mulțumim și Country Managerilor, Dora & Gabor
Szőcs, precum și întregului staff Forever România pentru tot
sprijinul acordat.
Am fost surprinși să aflăm că suntem pe locul al treilea la
p.c. non-manageriale, deoarece sunt sute de alți FBO care
lucrează mai bine decât noi online. Dar să nu uităm ce spune
John Maxwell: „Niciodată să nu subestimăm efectul compus al
consecvenței”.
Suntem de 30 de ani antreprenori, iar acum 14 ani am luat cea
mai bună decizie din viața noastră – de a ne alătura echipei
Forever România. De ce am făcut acest lucru? Pentru veniturile pasive. Deoarece alături de
Forever poți ajunge oricât de de sus.
Avem un motto în care credem foarte tare: „În viață, ai nevoie de curaj. În caz contrar, aștepți
să se întâmple lucrurile, iar alții vor decide soarta ta.” Luați-vă viața în propriile mâini, iar
Forever vă va ajuta.

foreverliving.ro
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Laura Buțurcă,

Coordonator Depozit Iași
Forever Living Products România

Spune-ne câteva cuvinte despre
tine și despre cum a început
călătoria ta în Forever România.

Forever – le-am admirat consecvența
şi am primit de la ei exemple de mare
folos pentru propria mea dezvoltare
profesională.

Frumoasă și emoționantă întrebare.
Călătoria mea a început acum 20
de ani când am întâlnit doi oameni
minunați care au fost alături de mine
din prima zi - Dora și Gabor Szőcs ,
Country Managerii companiei - care
mi-au oferit responsabilitatea de a
mă ocupa și administra activitatea
punctului de lucru al companiei la Iași.

Aici, la Iași, am avut de-a lungul
timpului și am alături colegi de
încredere, muncitori, devotați, cu care
am trecut împreună prin încercări care
ne-au mobilizat și ne-au demonstrat
că suntem cu adevărat o echipă.

Îmi amintesc cât de impresionată am
fost de atitudinea, viziunea și modul
în care Rex Maughan, fondatorul
companiei, dezvăluia conceptul,
filozofia Forever.
Totul era nou pentru mine, nu mai
întâlnisem o astfel de abordare
vizionară, deschisă, creativă, un
concept care avea și are la bază
produse destinate îngrijirii sănătății,
frumuseții, produse originale
caracterizate printr-o nouă dimensiune
a calității, una cu greu de ajuns din
urmă de alte produse de profil în
România.

În ce constă în prezent activitatea
ta în cadrul companiei?
Continui să coordonez activitatea
Centrului de Distribuție din Iași și
mereu am câte ceva nou de învățat,
de descoperit, de trăit alături de
colegii mei. De 20 de ani fiecare zi a
mea în acest departament înseamnă
modelarea, remodelarea, actualizarea
modului meu de a gândi, acționa și
de a mă reinventa, pentru că stilul
de lucru și abordarea activității sunt
diferite de cele ale unui loc de muncă
clasic.
Fac parte dintr-o companie
multinațională americană cu totul și cu
totul deosebită.
Întotdeauna am fost fascinată și am
avut un respect deosebit pentru
oamenii pasionați de munca lor. Şi
tocmai astfel de oameni am întâlnit
pe parcursul celor două decenii în

Mai mult, acest spirit de solidaritate
există la nivelul colectivului întregii țări.
De fiecare dată le sunt recunoscătoare
pentru că fără o mobilizare reală a
tuturor, rezultatele nu sunt întotdeauna
posibile.
Îmi amintesc cu plăcere și trebuie să
recunosc că mi-e dor de întâlnirile cu
oamenii din toată țara, întâlniri ce au
fost sub semnul frumuseții, al liniilor de
produse de îngrijire a pielii pe bază de
Aloe vera.
Aceste întâlniri continuă și astăzi în
online - mă bucur să împărtășesc
din experiența mea ca specialist
beauty, machiaj, dermopigmentare și
să ofer informații utile colaboratorilor
noștri, Forever Business Ownerilor,
atât prin intermediul acestor întâlniri,
prin articole ce au fost așternute pe
paginile revistei companiei, dar și
prin sfaturile și informațiile pe care
le adresez tuturor celor cu care mă
întâlnesc în depozitul din Iași sau cu
care vorbesc la telefon.

Ce mesaj ai pentru Forever
Business Owneri în această
perioadă?
Am comparat tot timpul momentul de
început al unei ședințe de machiaj cu
o foaie albă de hârtie. Te așezi în fața
ei, ai o idee, îți imaginezi ce mesaj ai
dori să transmiți, ce ai dori să simtă
modelul tău. Pentru mine este motivant
și provocator să folosesc produsele de
skincare și fardurile.
În compania Forever plecăm tot de la
o foaie albă. Rămâne doar să avem
bucuria și pasiunea de a combina
idei, linii, culori, nuanțe, texturi, visuri,

aspirații, informații acumulate prin
experiență, muncă, lecții de viață și să
le transformăm în produse, în rezultate
care să taie respirația, să impresioneze,
să te împlinească, să te bucure, să te
stimuleze să mergi mai departe.
Adevărata noutate a momentului, față
de trecut, ține de maniera în care sunt
folosite ingredientele, de modul în care
sunt combinate.
M-au călăuzit câteva rânduri pe care
Rex Maughan, fondatorul companiei
le-a împărtășit cu ani în urmă:
"Oamenii de succes fac ceva care
îi deosebește de ceilalți. Ei CRED.
Cunoaștem celebrele vorbe ale lui
Henry Ford: Indiferent dacă ești
convins că poți, sau ești convins că
nu poți – ai dreptate. Este unul dintre
lucrurile care fac Forever magic pentru
cei dispuși să muncească intens.
Forever oferă oamenilor obișnuiți șansa
de a trăi vieți extraordinare, însă doar
dacă cred că pot și dacă se angajează
să facă lucrurile diferit."
Și dacă ar fi să-mi îndrept atenția
către marile nume din lumea fashion
și să adaug gânduri, ar fi cele care
au călăuzit-o pe Coco Chanel pe tot
parcursul vieții sale: "Pentru a fi de
neînlocuit, fii unic!".
Iar acum este momentul ideal să-ți
manifești unicitatea, să te pui pe tine
pe primul loc, pe cei dragi, să trăiești
viața pe care ți-o dorești, indiferent de
ce se întâmplă în jurul tău.
Noi, în Iași, vă suntem în continuare
alături cu tot ce putem și vă sprijinim
în visurile pe care vi le conturați în
afacerile voastre prin intermediul
produselor care vă transformă
sănătatea în cel mai important atu al
succesului.
foreverliving.ro
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CLUB150

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de
Manager și mai sus care, în luna februarie 2021
în România și Republica Moldova, au acumulat
minimum 150 p.c. non‑manageriale + personale
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Marian & Dr. Monica Costiță

CLUB100

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de
Manager și mai sus care, în luna februarie 2021
în România și Republica Moldova, au acumulat
minimum 100 p.c. non‑manageriale + personale
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

Liliana Berdan

Ionuț & Georgiana Stroe

Nagy Ernő & Irma

Mariana Enii

Ana-Maria Scobercea

CLUB60

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de
Manager și mai sus care, în luna februarie 2021
în România și Republica Moldova, au acumulat
minimum 60 p.c. non‑manageriale + personale
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

Kocsis-László Ildikó & Attila
Silviu Ursu
Vajda Katalin
Kinga Maria Ardelean
Violeta Loredana Gânbuțan
Maria Rozalia Codrea
Valentina Chelu
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Daniel & Maria Parascan
Andreea Gruia
Mihaela Hudea
Marilena Culișir
Aurel & Veronica Meșter

Niculina Ștefana
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Monica & Cristian Lepădatu
Viorica & Viorel Moca
Vasilica Crăciun
Valentin & Adriana Nițu
Marius & Milentina Marcus
Angela & Valentin Gherghe
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Viorica & Ștefan Roșu
Maria Pop
Nicoleta Negrescu
Pethő Roland Tiberiu & Ágnes
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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.

STIMULENTUL 1

STIMULENTUL 2

Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Niculina & Viorel Ciuchea
Rodica & Ghiță Codoban
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culişir
Andreia Marinela Deac
Cristiana & Eugen Dincuță
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
Iuliana Mirela Popescu
Smaranda Sălcudean
Niculina Ștefana
Szabó Éva
Liliana Tivadar
Petru & Emilia Trușcă
Ulbrecht Susana & Gavril
Ramona Vingan

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

STIMULENTUL 3
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Gizella & Marius Botiş
Camelia Dincuţă
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Aurel & Veronica Meşter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin

foreverliving.ro
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TOP 20 FBO
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Olesea Anghelinici &
Gheorghe Vlad
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Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Marian & Dr. Monica Costiță
Nagy Ernő & Irma
Liliana Berdan
Ana-Maria Scobercea
Kocsis-László Ildikó & Attila
Ionuț & Georgiana Stroe
Silviu Ursu
Violeta Loredana Gânbuțan
Valentina Chelu
Vajda Katalin
Maria Rozalia Codrea
Mariana Enii
Daniel & Maria Parascan
Andreea Gruia
TOP 20 în funcţie de p.c.
Marilena Culișir
non-manageriale realizate în
luna februarie 2021 în România
Mihaela Hudea
și Republica Moldova
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion Primii 20 FBO (Forever Business
Owneri) care au acumulat cele mai
Viorica & Viorel Moca
multe p.c. non-manageriale şi au
fost Activi în luna februarie.
Monica & Cristian Lepădatu
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TOP 20 FBO
P.C. totale
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Ionuț & Georgiana Stroe
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin
Aurel & Veronica Meşter
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Gizella & Marius Botiş
Marian & Dr. Monica Costiță
Nagy Ernő & Irma
Marius & Milentina Marcus
Camelia Dincuță
Maria Pop
Romina Doran
Daniel & Maria Parascan
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Kele Mónika
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
TOP 20 în funcţie de
p.c. totale realizate în luna
Liliana Berdan
februarie 2021 în România și
Valentin & Adriana Nițu
Republica Moldova
Primii 20 FBO (Forever
Derzsi Etelka & Sámuel
Business Owneri) care au
acumulat cele mai multe p.c.
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
totale și au fost Activi în luna
Ramona Vingan
februarie.
foreverliving.ro
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Calificările lunii februarie
Supervizori

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

Nume

Localitate

Sponsori

Florica Bica
Bihari Zsolt Mihály
Nicoleta Casiana Boșca
Elena Liliana Cimpoi
Denisa Ancuța Ciobanu
Carolina Genova Codău
Daniela Lunguleasa
Mihaela Dolhascu
Loredana Mihaela Guliga
György-Csáki Henrietta
Cristina Nina Horotan
Marioara Ion
Maria Man
Adela Maroșan
Loredana Valeria Miclăuș
Constantin-Sorin Mihăilă
Adrian Moisoiu
Nagy Kristof-Dominik
Elena Magda Nemțanu
Neculai Parlac
Paula Turcas
Simona Elena Ruscuta
Daniela Stan
Szilagyi Robert
Daniela Diana Tudora
Lilia Pistriuga
Diana Revenco

Calafat, DJ

Valentin & Adriana Nițu
Kinga Maria Ardelean
Kinga Maria Ardelean
Maria Man
Liliana Berdan
Nicușor Ploșniță
Viorica & Ștefan Roșu
Liliana Anghel
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Nagy Ernő & Irma
Anita Coste
Loredana Mirela Bogoi
Nicoleta Casiana Boșca
Rafael-Valer Loghin
Cristian Costinaș
Silviu Ursu
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
György-Csáki Henrietta
Liliana Zaharia
Mihaela Parlac
Andreea Gruia
Irina Niculina Petriuc
Diana Marina
Nagy Ernő & Irma
Irina Elena Popa
Galina Ambros
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Șimleul Silvaniei, SJ
Șimleul Silvaniei, SJ
Brașov
Pucioasa, DB
Lunca, BT
Dudu, IF
Peștera, CT
Fălticeni, SV
Salard, BH
Ruseni, SM
Constanța
Letca, SJ
Baia-Mare
Baia-Mare
Bacău
Ploiești
Oradea
Pașcani
Focșani
Wavre, Belgia
Suceava
Sighetu-Marmației
Oradea
Cluj-Napoca
Briceni, Rep. Moldova
Chișinău, Rep. Moldova
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Calificările lunii februarie
Asistent Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Diana Marina
Galina Ambros
Valeria Enii

Ocna Șugatag, MM

Sîngereii Noi, Rep. Moldova

Victoria Duma
Lina Turcan
Mariana Enii

Lina Turcan

Briceni, Rep. Moldova

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Briceni, Rep. Moldova

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.

Nume

Localitate

Sponsori

Kinga Maria Ardelean
Diana Cerasela Cărbunaru
Victoria Duma
Andreea Georgiana Rotariu

Șimleul Silvaniei, SJ

Kocsis-László Ildikó & Attila
Camelia & Constantin Barbălată
Maria Rozalia Codrea
Diana Cerasela Cărbunaru

Botoșani
Ocna Șugatag, MM
Dîngeni, BT

foreverliving.ro
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Calificări Globale
Supervizori

Localitate

Sponsori

Andreea Badea
Baricz István
Violeta Bordei
Elisabeta Cobeti
Florica Loredana Dragoș
Andreea Manolache
Mihaiela-Simona Mitar
Gabriela Parasca
Claudia Anamaria Răzoare
Mihaela Rotariu
Dina Sferle
Szmecskas Maria

Chiajna, IF

Craidorolt, SM

Mihaela Harsan
Andrea Angela Ardelean
Florina Mădălina Tuchel
Mihaela Florina Ciurlea
Crina Hamza
Sefora Herbei
Mariana Subota
Paula Turcas
Naomi Raluca Chiriță
Simona Albu
Luiza Neamțu
Ana Tofei

Asistent Manageri

Localitate

Sponsori

Ramona Arsene
Adriana Florica Cameniță
Sorina Maria Chilnicean
Naomi Raluca Chiriță
Adriana Cocerjuc
Alina Mitrache
Alisa Flavia Patko
Milca Sambor

Piatra-Neamț

Nicoleta Negrescu
Ana-Maria Scobercea
Borivoi Achimovici
Marian & Dr. Monica Costiță
Ionuț & Georgiana Stroe
Anca Elena Pop Jurj
Giullia Șuca
Adriana Cocerjuc

Odorheiu Secuiesc, HR
Movileni, GL
Caransebeș
Satu-Mare
Livada de Bihor, BH
Lugoj, TM
Mișca, AR
Alba-Iulia
Negrești, VS
Sabolciu, BH

Timișoara
Bocs, CS
Constanța
Lugoj, TM
București
Sebiș, AR
Poienile de sub Munte, MM

Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna februarie
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ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ. NE POȚI CONTACTA ASTFEL:
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, fişe 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

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:
Forever Living Products Romania HQ
Forever Living 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;

Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro

Pe data de 4 aprilie, comunitatea catolică din
lumea întreagă sărbătorește Paștele.
Vă informăm că vineri, 2 aprilie, si luni, 5 aprilie,
Centrul de Distribuție din Cluj-Napoca va fi închis.
Vă așteptăm cu drag pe foreverliving.ro, pentru
a plasa comenzile dorite în această perioadă, cu
livrare la domiciliu.
Sărbători fericite, pline de bucurie și voie
bună tuturor celor care celebrează Paștele în
această perioadă!

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

30 Calificările lunii februarie

Asistent Supervizori

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

Aberle, Emese

Targu Mures

Antili, Maria

Neamt

Adriana-Mariana, Zirbau

Serghis

Anton, Elena Angela

Cioranii De Sus

Agache, Simona

Vorniceni

Anton, Nicoleta

Zemes

Agavriloaei, Valentina

Manolea

Ardelean, Lia Maria

Baia Mare

Aioanei, FlorentinaLoredana

Iasi

Arjoca, Liliana

Bistrita

Aiostinei, Eufrosina

Iasi

Avasiloe, Roxana
Alexandra

Brehuiesti

Alba, Rebeca Maria

Baia Mare

Babii, Svetlana

Balti, R. Moldova

Albu, Domnica

Ramnicu Sarat

Baboi, Ligia

Ploiesti

Alcea, Monica Mihaela

Giurgiu

Babos, Gabriela

Sfantu Gheorghe

Alexa, Ana

Tatarusi

Babutan, Maria

Bistrita

Alexa, Ana-Maria

Tatarusi

Bacean, Iulia

Chisinau, R. Moldova

Alina Ioana, Ancuta

Bacau

Baciu, Antonela Elena

Teisani

Ambros, Daniela

Briceni, R. Moldova

Baciu, Carmen

Bistrtia

Amoraritei, Elena

Iacobeni

Badea, Dani

Pitesti

Ana Maria, Hutu

Satulung

Badoiu, Paula Felicia

Piatra

Ana, Drozd

Ruscova

Baiasu, Ancuta Mihaela Curtea De Arges

Anamaria, Neda

Arad

Bakai, Robert Ferencz

Simleu Silvaniei

Ancuta, Costiniuc

Moara Nica

Balint, Iulian

Somusca

Andreica, Gabriela

Borsa

Balmos-Smolschi,
Ramona Mihaela

Oradea

Andreica, Raul Andrei

Tautii De Sus

Balta, Silvia

Valea Ciorii

Anghel, Flavius
Alexandru

Bucuresti

Banu, Ana Maria

Targoviste

Anghel, Ionela

Chiscani

Banuta, Oana Manuela

Cernavoda

Anghelescu, Raluca

Bucuresti

Bardas, Alexandru

Sibiu

Anna, Balogh

Sarmasag

Bardocz, Melinda
Zsuzsa

Alungeni

Anti, Anita Grety

Sighetu Marmatiei

Bartus, Orsolya

Petecu
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Batki, Denis Horea

Poiana Codrului

Bursan, Luana

Orastie

Batrincea, Liliana

Orhei, R. Moldova

Buzea, Gianina-Adina

Braila

Beatrice-Luana, Hatos

Sfantu Gheorghe

Calin, Elena Roxana

Arefu

Beldiman, Daniela

Gura Ocnitei

Calistru, Mihaela-Irina

Falticeni

Benca, Adelaida

Bacau

Calugar, Lucian Iacob

Targu Mures

Benedek, Klara

Targu Mures

Capitaneanu, Steluta

Braila

Benedek, Zsuzsanna

Odorheiu Secuiesc

Carabin, Mihaela-Aurora Capu Codrului

Birsan, Crina

Sibiu

Caracusan, Ludmila

Chisinau, R. Moldova

Bluoss, Ecaterina Erica

Dumtira

Carjan, Corina Emilia

Bucuresti

Bodog, Georgia

Brasov

Carmen, Lacatusu

Iasi

Bogdan, Mirela

Afumati

Catcov, Elena

Chisinau, R. Moldova

Bogdan, Stanescu

Bucuresti

Cazacu, Ana Miruna

Chitila

Bogosi, Melinda

Oradea

Celik, Emine

Lumina

Bokor, Gyongyi

Aninoasa

Ceptureanu, Rira

Cahul, R. Moldova

Boldeanu, Cosmin

Braila

Cersac, Pavel

Stauceni, R. Moldova

Bora, Bianca

Floresti

Cherim, Melihan

Palazu Mare

Boros, Dominica

Ocna Mures

Chiciudean, Zorita

Bistrita

Borta, Tatiana

Ialoveni, R. Moldova

Chifor, Oana Felicia

Boiu Mare

Bot Saracut, Marioara

Negreni

Chiosa, Andreea

Brasov

Bran, Lucas

Baia Mare

Chira, Carmina Sorina

Timisoara

Brete, Ana

Baia Mare

Chiriac, Cristina Eugenia Galati

Bucur, Madalina Elena

Bucuresti

Cicu, Beatrice Catalina

Bucuresti

Bud, Raluca

Recea

Ciko, Florenta

Voluntari

Budau, Olimpia

Gaiceana

Cimbrovanu, Tatiana

Cimislia, R. Moldova

Bulete, Claudiu

Vaslui

Cimpeanu, Cristina

Marculesti

Bulzan, Bianca

Vadu Crisului

Ciobanica, Ioana Maria

Buhusi

Bumbar, Daniel

Ruscova

Ciobanu, Elena-Cristina

Colacu
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Cirimpei, Vitalia

Singerei, R. Moldova

Croitoru, Mihaela

Copaceni

Ciubuc, Mioara

Dragasani

Cruceru, Geni

Craiova

Ciulpan, Doina

Bucuresti

Cseke, T¦¬Nde

Sfantu Gheorghe

Cocosila, Andreea

Bragadiru

Csorvasi, Reka

Satu-Mare

Cocut, Augustin

Iugani

Cucoanes, Valerica

Umbraresti

Codrea, Ileana Iuliana

Berbesti

Cuntan, Valeria Maria

Drasov

Coita, Florentina

Tilecus

Cupsa, Anca

Cupseni

Cojuhari, Svetlana

Chisinau, R. Moldova

Curca, Gabriela

Ploiesti

Coman, Sorina Mihaela

Criseni

Danciu, Alexandra

Sibiu

Comanoiu, Alexandra

Sighetu Marmatiei

Dascalu, Andra

Cluj-Napoca

Conache, Lili

Popesti-Leordeni

Dates, Lorica

Targu Frumos

Constantin Catalin,
Matusea

Craiova

David, Edith

Pauleni Ciuc

Copu, Lucian

Ciuslea

Deac, Ligia

Oradea

Cordun, Claudia

Tulghes

Demeny, Ibolyka

Vulcan

Cornelia, Cotrau

Salonta

Diaconu, Iulian

Craiova

Coruian, Raluca

Baia Mare

Dinu, Mihaela

Hutani

Costache, Georgeta

Stefan Cel Mare

Dobre, Mihaela

Basarabi

Costache, Ioan

Zarnesti

Dobre, Raluca

Murfatlar

Costea, Rebeca-Dorina

Calan

Dorobantu, Maria
Madalina

Slatina

Covaliuc, Embrea Ionel

Dangeni

Draghici, Elena-Cristina

Breznita-Ocol

Coverca, Lavinia

Surlari

Dragoe, Chivuta Sorita

Rasinari

Crina Mirela, Rus

Cluj-Napoca

Dudau, Daniela

Targu Jiu

Crisan, Alexandrina

Nasaud

Duminica, Marioara

Braila

Crisan, Anca

Targu Mures

Dumitrescu, Elena
Luminita

Targu Jiu

Crismariu, Ana-Gentiana Bodesti

Dumitru, Georgiana

Adunatii-Copaceni

Cristea, Monica Aurica

Cluj

Eftimiu, Roxana

Bucuresti

Cristian, Ana Maria

Alexandria

Enciu, Diana

Constanta
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Erdelyi, Cristian
Sebastian

Somcuta Mare

Georgiu, Sinziana

Satmarel

Erzsebet, Pap

Crasna

Gergely, Lehel-Botond

Baciu

Eva, Iuliana

Iasi

Gheorghe, Moldovan

Ernei

Fabian, Horea-Alexandru Campia Turzii

Gheorghe, Tatiana

Constanta

Fanaru, Oana-Violeta

Gheorghita, Olivia

Chisinau, R. Moldova

Fasola, Lenuta Genoveva Valea Seaca

Ghete, Ana Ioana

Cordau

Fazakas, Agnes

Sfantu Gheorghe

Ghiris, Nicoleta

Bucuresti

Feier, Georgiana

Timisoara

Ghita, AdrianaGeorgiana

Boldesti-Scaeni

Fenici, Andreea-Raluca

Mosnita Noua

Ghita, Elena

Telega

Fet, Nicoleta

Sisesti

Girniceanu, MariaMagdalena

Bucuresti

Filip, Ioan

Baia Mare

Girzau, Diana

Deva

Fira, Iuliana-Daniela

Craiova

Giurea, Ioana

Slatina

Firfirica, Natalia Adina

Bucuresti

Gogorita, Zsolt

Malnas

Fivi, Radu

Brezoaele

Gosa, Elena Catalina

Sibiu

Florea, Ioana

Bucuresti

Gricalovscaia, Nina

Chisinau, R. Moldova

Florescu, Elena Luminita Bucsani

Gridjac, Maria

Rona De Sus

Florin, Gherman

Deva

Grigoriu, Mirela Adriana

Magura

Floristeanu, Alina

Bucuresti

Grumazescu, Daniel

Cernavoda

Frantescu, Maria

Brasov

Gulica, Tatiana

Ungheni, R. Moldova

Frona, Paula

Tamaseni

Gurschi, Carolina

Bucuresti

Fulop Gabor, Magda

Targu Mures

Gyorgy, Liliana

Gheorgheni

Gaidenic, Silvia

Briceni, R. Moldova

Hagivreta, GeorgeAdrian

Bucuresti

Gainariu, Laura

Mosnita Veche

Hales, Liviu - Lucian

Cluj-Napoca

Gaje, Anica

Suncuius

Hancu, Ana Maria

Targu Mures

Gaje, Vasile Cornel

Baia Sprie

Hasmasan, Florinela

Zalau

Gavriliuc, Alexandra

Botosani

Haward, NarcisaLoredana

Focsani

Georgiana Diana, Mihai

Bucuresti

Herman, Christa

Tarnaveni

Bacau
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Heveli, Barbara

Capleni

Jepceanu, Mircea

Cluj-Napoca

Hoca, Gabriela

Remeti

Jipescu, Mircea Marius

Bucuresti

Hoca, Mirela

Andrei Saguna

Jugararu, Mioara
Simona

Brasov

Horotan, Bogdan

Ruseni

Julia, Gal

Sarmasag

Hostina, Anca Maria

Zlatunoaia

Julieta, Morut

Voivozi (Popesti)

Hristu, Viorica

Constanta

Jurcan, Minerva Silvia

Targu Mures

Hutu, Zsuzsanna

Lisnau

Jurje, Maria Alexandra

Baia Sprie

Iakob, Rita Gyongyi

Oradea

Kalmar, Brigitta Sabina

Diosig

Iancu, Ecaterina

Ploiesti

Kanabe, Adelka Maria

Tg. Secuiesc

Ichim, Anca

Popesti-Leordeni

Kantor, Erika

Sighetu Marmatiei

Iftime, Cezarina

Baia

Keresztes, Judit

Batanii Mari

Ignat, Lucretia
Magdalena

Ilva Mica

Kiraly, Kinga

Dara

Ilas, Anca

Iasi

Kodoran, Maria

Simand

Ilisei, Mirela

Piatra-Neamt

Konya Serban,
Alexandra

Baia Sprie

Ilyes, Melinda

Sfantu Gheorghe

Kostyal, Tiberiu Gellert

Tautii De Sus

Ion-Damian, Udroiu

Targoviste

Kosztandi, Victoria

Tusnad

Ionela Mirela, Neacsu

Craiova

Kovacs, Amade

Cernavoda

Ionele, Carmen-Monica

Alba Iulia

Kovacs, Istvan-Robert

Zalau

Ionescu, Roxana Vasilica Tirgu Jiu

Kovacs, Tunde

Miercurea-Ciuc

Iordache, Alina

Constanta

Kovari, Petruta-Daciana

Beclean

Iosifidis, Cristina

Bucuresti

Krisztina-Eva, Kovacs

Turda

Iriciuc, Iuliana Adriana

Patrauti

Laszlo, Erika

Petriceni

Irimia, Alina

Iacobeni

Laszlo, Kinga

Oraseni

Isac, Diana

Chisinau, R. Moldova

Laszlo, Ottilia Zsofia

Vargata

Iuhos, Noemi-Claudia

Simian

Lazarescu, Elena Laura

Constanta

Iuliana, Amariutei

Slobozia Noua

Leonte, Iolanda Cristina Bistrita

Iusco, Palaga

Baia Mare

Leonte, Minodora
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Leoveanu, Eleonora

Popanzalesti

Mico, Laura

Razoare

Lepadatu, Constanta
Mihaela

Pietroasa
(Campineanca)

Miculaiciuc, Ana

Repedea

Linta, Ionelia

Buzau

Mihaela, Radovici

Bucuresti

Litra, Iulia

Balti, R. Moldova

Mihai, Oana Maria

Timisoara

Livia, Dica

Bucuresti

Mihai, Stefan

Cosereni

Lorincz, Boroka-Petra

Varsag

Mihailiuc, Monica
Gabriela

Bacau

Luca, Aida

Oradea

Mihalache, Mihai

Constanta

Lucaci, Florentina
Cristina

Haret

Milesan, Ancuta-Ionela

Bistrita

Lupascu, Livia

Balti, R. Moldova

Mircioane, Nicoleta
Ramona

Timisoara

Magopet, Ionela-Eliza

Iasi

Mirzan, Mihaela Olguta

Pipirig

Manchevici, Laura

Deva

Mititel, Ioana

Cisnadie

Manescu, Elena Livia

Dupa Deal

Mitrea, Raluca

Bacau

Mangalagiu, Cosmin

Iasi

Modoranu, Florin-Alin

Vaslui

Maries, Rodica Felicia

Buciumi

Moldovan, Mihaela

Zalau

Marinela, Enache

Constanta

Monika, Fandly

Oradea

Marioara, Dinu

Sarulesti

Moraru, Gabriela Daria

Constanta

Mariut, Diana

Bucuresti

Moraru, Roxana

Buzau

Martin, Valentina Viorela

Oradea

Morosanu, PaulaAlexandra

Popesti-Leordeni

Marusca, Valeria Adriana Bratca

Muntean, Alina Elena

Brasov

Matache, Florin

Ciocirlia

Adjudu Vechi

Matanie, Estera

Dornesti

Munteanu, Ramona
Elena
Munteanu, Romina
Marioara

Mataoanu, Alexandra

Alexandria

Nagy, Irina

Hodos

Mates, Angela

Satu-Mare

Nagy, Oana Voica

Targu Mures

Medan, Amalia Monica
Ioan

Baia Mare

Nanu, Petru

Climesti

Melinda, Barabas

Gheorgheni

Neagu, Anca Maria

Ovidiu

Mester, Ioana Ruxanda

Alparea

Nechita, Cornelia

Roma

Mici, Floarea

Santana

Negru, Laura Cristina

Sibiu

Sighetu Marmatiei
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Negut, Daniela
Georgiana
Nemeroczki, Stefan
Adrian

Alunis

Pap, Ildiko

Gheorgheni

Baia Mare

Paraschivescu, Elena
Tita

Voicesti

Nemes, Felicia

Cojocna

Pascaru, Camelia

Bucuresti

Nicola, Mihail

Craiova

Patrascu, Ionatan

Cluj-Napoca

Nicoleta, Flore

Bistrita

Patrascu, Iulia

Bistrita

Nicut, Maria

Mangalia

Paun, Toma

Focsani

Nita, Cristian

Botosani

Pavel, Florentina

Slatina

Nitas, Stefan

Tautii De Sus

Pecican, Daniela

Arad

Nitu, Lisaveta

Paulesti

Pente, Stefana

Hidiselu De Sus

Noman, Omirsan

Valu Lui Traian

Perde, Cornelia Maria

Cluj-Napoca

Novac, Alina

Piatra-Neamt

Peter, Ileana

Sighetu Marmatiei

Oane, Csilla

Martinesti

Peter, Imre

Miercure- Ciuc

Oinu, Cosmina-Nicoleta

Campulung

Peto, Timea-Ida

Herculian

Oncica, Elena, Camelia

Bucuresti

Petre, Alexandru

Bucuresti

Onea, Adrian

Fersig

Petrehus, Lidia Melinda

Chechis

Oniga, Corina Bianca

Alba Iulia

Petrisor, Liviu

Bucuresti

Oprea, Adriana Elena

Bucuresti

Oprea, Antonia Paula

Bucuresti

Piriiala, Georgiana
Roxana

Deleni

Oprea, Raluca

Merisani

Pirlea, Sabina

Almaj

Ozsvath, Emese

Capilnita

Pirtu, Alina

Ialoveni, R. Moldova

Pacurar, Daniela

Deva

Piti, Andrei

Constanta

Pacurar, Ionela Maria

Sibiu

Piu, Debora

Mihail Kogalniceanu

Palievici, Anca-Alina

Suceava

Ploscar, Cezara

Cluj-Napoca

Pall, Sandor

Santimbru

Plugariu, Florenta

Bucuresti

Panait, Roxana Mariana

Bragadiru

Pol, Andrei

Targu Mures

Panovici, Aurica
Luminita

Sighetu Marmatiei

Pomian, Roxana

Gherla

Pop, Alexandra-Ioana

Sat-Sugatag

Pantiru, Mihai

Suceava

Pop, Lena

Bucuresti
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Pop, Nicoleta Larisa

Halmeu

Roland, Fabian

Oradea

Pop, Nicolina

Timisoara

Rosca, Lucia Viorica

Oradea

Popa, Iulia

Berca

Rosculet, Anca Denisa

Constanta

Popa, Livia Minca

Ramnicu Valcea

Rosu, Mirela

Craiova

Popa, Maria

Falticeni

Rosu, Raluca Cristina

Floresti

Popa, Mihaela

Timisoara

Rotundu, Alexandra

Cimislia, R. Moldova

Popescu, Angela

Constanta

Rusnac, Tamara

Edinet, R. Moldova

Popescu, AnnamariaAlexandra

Bucuresti

Rusu, Irina

Malini

Rusu, Maria

Piatra-Neamt

Popescu, Laura

Sibiu

Saad, Daniela

Scorteni

Popescu, Mirela

Armasoaia

Salaru, Rodica

Chisinau, R. Moldova

Pop-Kellerman, Daniela
Maria

Bistrita

Samuel, Susan

Socodor

Poradici, Valeria

Bucsani

Sandor, Rodica Mariana Oradea

Pramzina, Natalia

Briceni, R. Moldova

Sandu, Elena Adela

Slatina

Precup, Amalia

Cernavoda

Sandu, Iuliana Dorina

Suceava

Puia, Lucian Calin

Sanmartin

Saulea, Paula Alexandra Salcia

Purusniuc, Marta Florina Timisoara

Savu, Cristina Elissa

Lesu

Radoi, Corneliu

Ploiesti

Scarlat, Mihaela

Pitesti

Radu, Adriana-Liliana

Targoviste

Scarlat, Razvan Armand

Albestii Pamanteni

Radu, Margareta Ana

Arad

Schiopu, Nina

Singerei, R. Moldova

Radu, Mihaela

Chiscani

Scoarta, Adrian Ionut

Baia Mare

Raiciu, Elena

Constanta

Orsova

Ratiu, David Adrian

Baia Mare

Scortaru, Larisa
Marinela
Serban, Pal

Baia Sprie

Ratiu, Felicia Adriana

Baia Mare

Seres, Edit

Oradea

Rebrean, Viorica

Nimigea

Reka, Jakab

Targu Secuiesc

Sibinescu, Luiza
Carmen

Ramnicu Valcea

Rekasi, Sandor-Adam

Oradea

Siclitaru, Elena-Roxana

Medgidia

Rogalschi, Irinel-Sonia

Botosani

Sidau, Ioana

Barsana
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Silaghi, Angela

Timisoara

Stoiu, Angela

Leova, R. Moldova

Siloci, Elena

Chisinau, R. Moldova

Stratan, Ecaterina

Podgoria

Simionese, Ana-Floarea

Salva

Sturz, Marioara-Ioana

Oradea

Sindler, Martin-Adrian

Saschiz

Suciu, Magdalena

Prejmer

Sipos, Lacrimioara
Adina

Oradea

Suciu, Simona

Acatari

Sisu, Corina

Craiova

Szabo, Dorottya

Oradea

Soimaru, Raluca

Iasi

Szabo, Maria

Bucerdea Granoasa

Sopoian, Anca

Satu-Mare

Szilagyi, Floarea

Sacalasau

Soponar, Richard

Satu Nou De Jos

Talamba, Vasilica

Bucuresti

Sopterean, Valeria

Nazna

Talpos, Oana Sanda

Baia Mare

Spalatu, Ludmila

Chisinau, R. Moldova

Tamas, Csako

Salard

Spinu, Luminita

Chisinau, R. Moldova

Tamas, Gal

Miercurea-Ciuc

Tamas, Teodora

Arad

Tamasoschi, Laura

Negresti-Oas

Tarpescu, Maria

Bucuresti

Tatarca, Raluca

Uliesti

Tavoc, Melania

Balesti

Tec¦ , Daniela Mihaela

Cernavoda

Teica, Alina Elena

Craiova

Telescu, Silvia

Leova, R. Moldova

Tene, Lucretia Victoria

Giurgiu

Tiba, Adriana

Rachiteni

Tifrea, Roxana

Toplita

Tiliban, Anisoara

Slobozia (Stanisesti)

Timofte, EmanuelaCatalina

Piatra-Neamt

Tirea, Ioan

Brasov

Tocanie, Andreea

Rasnov

Spiridon, Claudia Denisa Craiova
Spoiala, Anisoara

Tisauti

Stan, Madalina Mihaela

Suraia

Stana, Mihaela

Sepreus

Stancu, Valentin

Braila

Stanculescu, Lucia

Holbav

Stanga, Sandica

Braila

Stanisor, Ancuta

Vulcani

Stefan, Alina

Bucuresti

Stefanescu, Ioana

Bucuresti

Stefanescu, Paraschiva

Timisoara

Stelian, Jeni

Almalau

Stoian, Nicoleta
Eleonora

Manasia

Stoian, Teodor Dan

Bucuresti
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Toderascu, Jenica

Beresti-Meria

Vilcu, Camelia

Zalau

Toderita, Gabriela

Santana

Vintu, Georgeta

Cahul, R. Moldova

Tomozei, Ancuta Corina

Bacau

Vitalariu, Nicoleta

Plopi

Tonta, Bianca Michaela

Arad

Vlad, Monica

Caransebes

Toporas, Dorinel

Barlad

Voica, Emanuela Paula

Pitesti

Traistaru, Paula

Comanesti

Voicu, Maria

Balaceana

Trifan, Dalma

Craciunesti

Voicu, Nicoleta

Dragasani

Trinfa, Erika

Baraolt

Voinea Serban, Daniela

Tirgu Jiu

Trombitas, Tuende

Ditzingen, Germania

Voinea, Silvia Lauretia

Galati

Tudor, Gabi

Iedera De Jos

Voinea, Vladut

Bucuresti

Tudorache, Andreea

Craiova

Calafindesti

Tudose, Elena

Constanta

Vouciuc, Cristian
Dumitru

Tun-Corduneanu,
Loredana

Dumbraveni

Zaharie, Natalia

Turcan, Daniela

Hincesti, R. Moldova

Zamfir, Nicoleta-Florenta Ceahlau

Turcanu, Liviu

Chisinau, R. Moldova

Zamfirescu, Laurentia

Bucuresti

Turoczy, Hajnalka

Satu-Mare

Zechie, Curtseit

Constanta

Tutulan, Iulia Gabriela

Sibiu

Zolotariov, Nelea

Chisinau, R. Moldova

Udeanu, Zinca

Rosu

Ungureanu, Maria

Constanta

Ursache, Malina-Elena

Cristesti

Ursulica, Mirela
Dumitrita

Iasi

Uta, Flavia

Chiuzbaia

Varga, Ionela

Arad

Vatavu, Adriana

Botosani

Velescu, Maria

Bacau

Weber, Georgeta Valeria Somcuta Mare
Baia Mare

Veschip, Stefania Diana Desa
Vese, Viorica

Nojorid
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Sunt interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente din publicație fără permisiunea prealabilă a Forever România.
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