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Să porți torța Forever înseamnă să fii 
acea persoană care aduce lumină în 
viața altora, care deschide calea spre 
ceva mai bun atunci când totul pare 
întunecat și fără soluție. 

Flacăra noastră strălucește azi cu 
putere în întreaga lume pentru că atât 
de mulți dintre voi ați arătat ce 
înseamnă să conduci. Leadership-ul 
este o caracteristică esențială a 
purtătorilor de torță și la fel sunt 
idealurile, tradiția, viziunea celor care 
au aprins flacăra pentru voi și care 
luminează drumul.

Voi sunteți purtătorii torței mele. De 
când am plantat primele aloe, cu mai 
mult de 43 de ani în urmă, am știut că 
succesul va veni doar dacă am 
încredere că fiecare FBO poate să 

poarte torța și să trăiască ghidat de 

valori precum bunătatea, șansa, 
dragostea și sănătatea.

Am știut, de asemenea, că e nevoie 
de persoane cu un puternic spirit al 
libertății, al apartenenței la o 
comunitate, pentru a înțelege ce 
înseamnă viziunea Forever. N-ar fi fost 
posibil fără oameni ca voi.

Să fim purtătorii torței ne conectează 
la un nivel profund. Indiferent când ați 
început sau cât de departe ați ajuns în 
afacere, cu toții suntem conectați și 
acționăm pentru un scop comun. 

Când vedeți un membru al Echipei 
Noastre Globale de Leadership (GLT), 
sper că vedeți că orice este posibil, 
pentru că torța lor a fost aprinsă de 
aceeași flacără ca și a voastră.

Țineți torța sus și luminați-le și altora 
calea. Nicio flacără, a nimănui, nu este 
invincibilă. Trebuie protejată și apărată 
ca să reziste în fața furtunilor vieții, dar 
dacă o purtați cu mândrie și dragoste, 

flacăra voastră, ca și a mea, va 
continua să strălucească puternic și 
să aprindă torța celor care sunt în 
căutarea unui drum mai bun, mai 
luminos.

Vă iubesc pe toți și sunt mândru să vă 
încredințez această torţă, s-o purtaţi 
mai departe, spre viitor. Flacăra 
noastră arde cu cea mai mare putere 
atunci când suntem împreună, 
împărtășind aceeași viziune și 
inspirându-i și pe alții să muncească 
pentru țelul nostru comun, acela de a 
schimba în bine viața celor din jur.

Mereu al vostru, 

Rex Maughan 
CEO, Forever Living Products

ȚINEȚI TORȚA SUS ȘI 
LUMINAȚI-LE ȘI ALTORA CALEA.

torței mele 
Voi sunteți 

Știți ce înseamnă să fii purtător de torță? Simplu 
spus, este vorba de o persoană care îi conduce și 
îi inspiră pe alții să lucreze pentru un țel comun. 
Dar cred că este totuși ceva mai mult de-atât.

purtătorii 
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Atunci când, la fel ca marii campioni, ne dezvoltăm 
continuu. Când învăţăm, ascultăm, conlucrăm continuu.
 
În această perioadă mulţi oameni au nevoie de tine. 
Au nevoie să fii acolo pentru ei. Au nevoie să-i asculți. 
Au nevoie să-i sprijini. Au nevoie să crezi în ei. Și au 
nevoie de tine chiar acum. Nu mâine. Astăzi. Acum. 
Îndrăznește să le oferi ceea ce le este necesar.
 
Dacă ești deja un expert FBO este minunat. Dacă 
abia ai început afacerea este la fel de minunat. Ceea 
ce îţi asigură marile reușite este să-i găsești pe cei 
care au nevoie de tine și să-i înveţi să fie, să facă și 
să aibă mai mult decât ar putea de unii singuri. În 
timp ce înveţi odată cu ei și crești odată cu ei. În timp 
ce le demonstrezi prin exemplul personal că numai 
dezvoltarea continuă aduce succes continuu.

Lăsați-vă mereu ghidați de ceea ce oferă mai bun 
vremurile pe care le trăim, de oamenii care trăiesc 
acum succesul mai mult ca oricând și îmbrățișați vara 
aceasta cu cele mai frumoase experiențe în afacerile și 
viețile voastre. Se anunță un sezon fierbinte în Forever 
România, iar voi sunteți protagoniștii lui.

Noi suntem bucuroși și mândri să parcurgem traseul 
succesului Forever alături de voi și abia așteptăm să 
sărbătorim împreună cele mai frumoase destinații ale 
reușitelor voastre. 

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

Se spune că ai nevoie de 10.000 de ore de practică 
asumată ca să devii un expert. Cam 10 ani în care 
lucrezi asiduu. Asta înseamnă să-ţi stabilești clar 
scopurile, să-ţi evaluezi atent rezultatele și să-ţi 
exersezi mereu și mereu abilităţile, luând ca reper 
standardele măiestriei. 

Azi mai mult decât oricând oamenii își doresc să fie 
ghidaţi. Să se bazeze pe opinia cuiva cu o experienţă 
solidă, care știe cu adevărat ceea ce spune și a reușit în 
domeniul respectiv. Vor să fie consiliaţi, sprijiniţi și însoţiţi 
de experţi în drumul spre cea mai bună versiune a lor.
 
Dar ceea ce am înţeles în două decenii și ceva ca 
parteneri Forever este că nici măcar să fii un expert nu 
este de-ajuns. Cu siguranţă în perioada pe care o trăim 
începând cu 2020 nu mai folosesc doar cunoștinţele și 
experienţa asimilate în zeci de mii de ore.
 
Iar în ritmul cu care se modifică stilul de business, 
relaţiile, societatea, viaţa însăși, chiar și ceea ce știam 
și funcţiona acum doi, trei ani în felul cum promovam 
afacerea Forever are nevoie de o reconfigurare.
 
De aceea, doar cine ţine cont de termenul de expirare 
a formulelor de lucru poate avea succes. Altfel riscăm 
decizii greșite, concluzii greșite și rezultate pe măsura 
acestora.
 
Succesele uimitoare pe care mulți dintre voi le-ați avut 
și continuați să le aveți chiar în timp ce scriem aceste 
rânduri se bazează pe faptul că toţi putem fi foarte buni 
în ceea ce facem. Dar suntem din ce în ce mai buni 
când înţelegem că nu ajungem niciodată la destinaţie în 
afacerea noastră.

ALEGE SĂ FII MAI MULT 
DECÂT UN EXPERT 

Mesajul Country Managerilor 3

foreverliving.ro



4 Mesajul Președintelui Companiei

FOREVER | România & Republica Moldova | Iulie 2021 | 267

aduc
bucurie
lucrurilor c

are Acordați mai mult timp 

Mi-a explicat că uneori o carte e mai 
bună decât a fost la început, când o 
citești a doua sau a treia oară. Există 
detalii și nuanțe peste care, captivat 
de intrigă, poți să treci foarte ușor la 
prima lectură. Dar când recitești, 
observi detalii noi care te fac să 
apreciezi și mai mult abilitatea 
autorului de a crea o poveste cu 
adevărat memorabilă.

Poate vă întrebați ce legătură au toate 
acestea cu afacerea Forever. Pe mine 
m-au învățat să nu ratez nicio 
oportunitate de a acorda mai mult 
timp lucrurilor care aduc bucurie în 
viața mea, de a le privi din unghiuri 
diferite, cu un ochi mai critic.

Dacă sunteți ca mine, casa voastră e 
plină de produse Forever – cele 
standard, pe care le consumați zi de 
zi, dar și cele noi, pe care sunteți 
nerăbdători să le împărtășiți și altora. 
Probabil folosiți unele dintre aceste 
produse fără să vă gândiți de două ori 

înainte, așa că am o mică provocare 
pentru voi. Încercați să alegeți de 
fiecare dată ceva nou.

De exemplu, poate luați Argi+ cu Aloe 
Vera Gel în fiecare zi, pentru că iubiți 
energia pe care v-o oferă înainte de 
antrenamentul de dimineață. 
Propuneţi-vă să identificați mâine un 
beneficiu nou, la care nu v-ați gândi în 
mod normal. Poate fi aroma, gustul 
răcoritor sau faptul că menține nivelul 
natural de energie fără aport de 
zahăr?

Poate folosiți Hydrating Serum în 
fiecare zi pentru că vă lasă pielea 
catifelată și hidratată. E extraordinar. 
Ce altceva puteți aprecia la acest 
produs? Gândiți-vă ce textură ușoară 
are, cât de rapid se absoarbe în piele 
și am putea continua. 

Cu cât acordați mai mult timp să 
analizați produsele voastre preferate, 
cu atât le veți aprecia mai mult pentru 

bucuria pe care o aduc în viața 
voastră și veți împărtăși experiența 
voastră cu ele și altora.

La fel ca în cazul unei cărți bune, 
există mereu ceva nou și interesant de 
descoperit la fiecare produs. 
Continuați să căutați aceste mici 
detalii, lucrurile care definesc fiecare 
produs și fac din Forever o experiență 
cu totul specială. Afacerea voastră va 
avea doar de câștigat.

Continuați să zâmbiți,

Gregg Maughan 
Președinte, Forever Living Products

Așa cum probabil știți, tatăl meu, Rex, iubește 
romanele western ale lui Zane Grey. În copilărie, îl 
vedeam deseori citind aceleași cărți din nou și din 
nou. Nu prea înțelegeam de ce voia să recitească o 
carte pe care abia o terminase, mai ales că existau 
atâtea cărți noi în lume.

vă 
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Produsul Lunii 

Cei mai mulți oameni aleg antiperspirantul în funcție de eficiența pe care o are 
în a bloca transpirația, ignorând conținutul acestui tip de produse și efectele 
lor asupra sănătății. În realitate, nu trebuie să căutăm antiperspirantele, ci 
deodorantele, care sunt mai indicate și benefice din multe puncte de vedere.

Aloe Ever-Shield face parte 
din categoria deodorantelor. Îl 
iubesc și îl folosesc milioane de 
consumatori din întreaga lume 
și de zeci de ani este unul dintre 
cel mai bine vândute produse 
Forever. 

Asta se întâmplă din 
numeroase motive, dar calitatea 
excepțională și componența 
prietenoasă cu sănătatea 
corpului sunt principalele sale 
atuuri.

Nu conține aluminiu

De multe ori nu avem posibilitatea 
să alegem atunci când vine 
vorba despre factorii din mediul 
înconjurător care ne pot afecta 
organismul. Însă de data 
aceasta alegerea este în mâinile 
noastre. Cu Aloe Ever-Shield 
Deodorant Stick ești protejat 
în mod natural, fără riscul de a 
intra în contact cu substanțe 
nocive.

Știai că deodorantele 
sunt preferabile în locul 
antiperspirantelor, deoarece 
nu blochează transpirația, 
care este un proces natural al 
corpului prin care sunt eliminate 
toxinele? 

Deodorantele lasă corpul să 
funcționeze firesc și pielea să 
respire (pentru că nu blochează 
porii), îndepărtând doar mirosul 
neplăcut al transpirației.

Aloe Ever-Shield – 
prospețime pentru 

întreaga zi
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Produsul Lunii 

Cercetătorii de la Universitatea 
Reading au publicat o serie 
de studii ce indică o posibilă 
legătură între utilizarea 
antiperspirantelor care conțin 
aluminiu și rata crescută a 
problemelor de sănătate 
cauzate de acesta.

Majoritatea antiperspirantelor 
disponibile pe piață conțin 
chimicale precum zirconiu și 
aluminiu, care pătrund în piele 
prin intermediul foliculilor piloși. 

De vreme ce odată cu 
transpirația se eliberează și 
toxine din organism, blocarea 
procesului de transpirație 
(consecință a utilizării 
antiperspirantelor) duce la 
o acumulare de toxine și 
contribuie, de-a lungul timpului, 
la modificări în țesutul din jurul 
axilei. 

Antiperspirantele cresc riscul 
apariției unor probleme de 
sănătate, deoarece conțin săruri 
de aluminiu și ioni metalici care 
mimează efectele hormonului 
estrogenic.

În Forever, suntem mândri să 
putem oferi un produs sigur 
și eficace, a cărui formulă 
revoluționară nu conține astfel 
de compuși nocivi. Este o 
alternativă sigură, fără alcool și 
aluminiu, la îndemâna oricui. 

Principalul rol al produsului 
nostru este să elimine în 
mod natural și subtil mirosul 
neplăcut, oferindu-ți o stare de 
prospețime întreaga zi.

Oferă protecție 24 de ore

Cu ingrediente atent selectate, 
Aloe Ever-Shield asigură 
o protecție îndelungată, 
ajutându-te să te bucuri de 
activitățile tale preferate chiar și 
în cele mai fierbinți zile de vară, 
fără grija mirosului neplăcut de 
transpirație. 

Eficiența crescută este unul 
dintre criteriile principale în 
alegerile consumatorilor din 
întreaga lume, iar noi suntem 
mândri că avem un produs care 
se află în topul preferinţelor lor.

Este bogat în Aloe vera și 
hrănește pielea

La fel ca multe dintre produsele 
noastre, deodorantul Aloe Ever-
Shield conține din belșug gelul 
pur, extras manual din frunzele 
de Aloe vera recoltate de pe 
plantațiile noastre. Pentru că 
noi știm cât de mult iubește 
pielea Aloe vera și vrem să 
ne asigurăm că este îngrijită, 
hrănită și protejată așa cum 
trebuie în fiecare zi și prin 
fiecare produs oferit.

De asemenea, deo stick-ul 
nostru este ideal de folosit după 
epilare, deoarece nu conține 
alcool, iar gelul de aloe are efect 
calmant imediat și hidratează 
intens.

Nu pătează hainele

Aloe Ever-Shield Deo Stick nu 
conține substanțe care pătează 
hainele, cum se întâmplă cu 
multe dintre antiperspirantele 
de pe piață. Cu toate acestea, 
își păstrează eficiența crescută 
și te ajută să te bucuri chiar și 
de cele mai pretențioase ținute, 
fără riscul petelor inestetice care 
îți pot strica buna dispoziție.

Este practic și economic

Știai că Aloe Ever-Shield conține 
o cantitate dublă de deodorant 
față de restul produselor de 
profil? Se regăsește în ambalaj 
de 92.1 g, față de aproximativ 
45 g, cât au cele mai multe 
astfel de produse de pe piață. 

Acest lucru îl face să fie 
economic, deoarece rezistă mai 
mult timp și astfel te scapă de 
grija achiziționării frecvente.

Cu Aloe Ever-Shield Deo 
Stick simți prospețimea încă 
de la deschiderea flaconului. 
Are un miros subtil de citrice, 
deloc impunător, pentru a 
nu-ți eclipsa parfumul pe 
care îl iubești și îl folosești, iar 
recipientul îți permite o aplicare 
ușoară. 
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Produsul Lunii 

Textura este solidă, dar în 
același timp se absoarbe ușor 
în piele, hrănind-o cu compușii 
nutritivi din planta de aloe, iar 
tu ești gata să-ți începi și închei 
ziua la același nivel de energie 
și bucurie.

Potrivit pentru orice tip de piele, 
Aloe Ever-Shield surprinde 
perfect spiritul prospețimii 
Forever, oferind 100% 
satisfacție după orice folosire.

Beneficii cheie:
 � Conține gel stabilizat de Aloe vera.

 � Nu pătează hainele.

 � Poate fi folosit imediat după epilare cu 
lama sau cu ceară.

 � Nu conține săruri de aluminiu, alcool și 
zirconiu.

 � Are consistență densă.

 � Are miros plăcut, discret.

 � Este iubit de vegetarieni și vegani.

 � Este potrivit atât pentru femei, cât și 
pentru bărbați.



Alegeri bazate pe valori
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Afacere Forever

Fac parte dintr-o organizație de networking în afaceri și mă întâlnesc cu 
membrii grupului meu în fiecare marți dimineața, pentru a discuta proiecte în 
care suntem implicați și a ne oferi unii altora referințe și clienți potențiali. 

Rezonez bine cu acești oameni 
și-mi place să lucrez cu ei. 
Iar de-a lungul vremii ne-am 
apropiat și am legat prietenii 
durabile.

Există însă un proces de 
selecție, înainte de a deveni 
membru în acest club. El 
constă într-un interviu și o 
verificare a referințelor de 
afaceri - discuții cu clienți sau 
parteneri ai viitorului membru, 
pentru a înțelege și a confirma 
calitatea activității sale, gradul 
de implicare și seriozitate. 

Practic, prin acest proces, 
se verifică alinierea viitorului 
membru cu un set de valori 
organizaționale, clar stipulate, 
dintre care prima este ”Dăruind, 
vei dobândi.”

Se observă ușor faptul că 
oamenii iau decizii, în viață 
și în afaceri, în conformitate 
cu valorile care îi reprezintă. 
Fenomenul se manifestă la tot 
pasul, prin alegerile individuale: 
supermarketul de la care îți 
faci cumpărăturile, mărcile 
produselor pe care le folosești, 

cărțile pe care le citești, 
automobilul pe care îl conduci. 

Dar poate că cel mai pregnant, 
valorile tale personale sunt 
reflectate de oamenii cu care 
te întâlnești sau lucrezi. Avem, 
ca popor, chiar și un proverb în 
acest sens: ”Spune-mi cu cine 
te însoțești, ca să-ți spun cine 
ești.”

Probabil că te-ai înscris în 
Forever întâlnindu-te cu oameni 
din organizație și analizând în 
detaliu decizia pe care urma s-o 
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iei. Poate că sponsorul tău te-a 
întrebat, la momentul înscrierii, 
”Ce-ți dorești de la viață?”. 

Și răspunsul tău a conținut 
afirmații precum „să am 
parte de prieteni”, „să-mi pot 
ajuta familia”, „să lucrez de 
plăcere”, „să am destui bani”, 
„să mă simt bine”, „să fac 
lucruri semnificative”. Dacă 
această întrebare ar fi adresată 
și altor oameni, probabil că 
răspunsurile lor ar fi, mai mult 
sau mai puțin, aceleași. 

Altfel spus, nu te-ai deosebi de 
ceilalți, cu toate că în sinea ta 
îți dorești să fii un om special. 
Ai vrea să știi că viața ta este 
remarcabilă, este fericită și are 
sens. Așadar, ce te distinge 
de ceilalți oameni care-și 
doresc, fiecare, o existenţă 
extraordinară? 

Deosebirea vine din răspunsul 
la întrebarea „Ce efort ești 
dispus să faci în viață?”. 
Pentru că toată lumea vizează 
bunăstarea sau sănătatea sau 
un grup formidabil de prieteni. 
Dar pentru a atinge aceste 
obiective e nevoie de sacrificii, 
de energie, de concentrare și 
de timp. 

Toate sunt susținute de valori 
personale pozitive și de alegeri 
făcute în concordanță cu ele.

Dacă îți dorești să ajungi repede 
la rezultate (independență 
financiară, de exemplu), atunci 
te atrag câștigurile facile. 
Aceasta nu este o alegere 
bazată pe valori pozitive, iar 
consecințele acțiunilor tale ți 
se vor întoarce împotrivă, la un 
moment dat. 

Dacă îți dorești în schimb să 
dăruiești, să ai cadrul necesar 
în care să faci bine altora, 
atunci la un moment dat vei și 
dobândi. Acțiunile tale vor avea 
efecte benefice, inclusiv asupra 
ta. Alegerile câștigătoare sunt 
bazate pe valori pozitive.

Forever este o organizație 
caracterizată de astfel de valori. 
Stabilitate, prin faptul că se 
dezvoltă, pe plan mondial, încă 
din 1978. Calitate, prezentă 
în produse și în tot ceea ce 
reprezintă brandul. 

Onestitate și generozitate, 
prin Planul de Marketing, 
prin promisiunile ținute, 
prin participarea la proiecte 
caritabile. Inovație, prin 
dezvoltarea continuă de noi 
produse și oportunități, prin 
accentul pus pe dezvoltarea 
personală, prin adaptarea la 
evoluția tehnologică. 

Spirit de echipă, prin ajutorul 
pe care-l primește fiecare 
membru și prin sentimentul de 
apartenență care se dezvoltă în 
timp. Implicare, prin avantajele 
pe care le oferă celor care 
sunt dispuși să se implice, cu 
adevărat, la rândul lor.

Ai decis să te alături echipei 
Forever și n-ai fi făcut asta 
dacă ea n-ar fi reflectat în 
mare măsură atât valorile, 
cât și aspirațiile tale. Un 
proces de sponsorizare corect 
îi lasă să intre în organizație 
doar pe cei care rezonează cu 
valorile ei. 

Atunci când aduci argumente 
în fața unui potențial nou 
membru al echipei tale, poți 
folosi o tehnică de vânzare 
potrivită acestei situații: tehnica 
etichetării. Aceasta este o 
aplicație a teoriei disonanței 
cognitive. 

Ea spune că oamenii au 
anumite convingeri legate de 
propria persoană - de exemplu 
că sunt adepții valorilor pozitive 
- și sunt dispuși să facă multe 
pentru ca vorbele și acțiunile 
lor să fie în concordanță cu 
acestea, chiar dacă au de 
sacrificat ceva.
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Practic, în dialogul tău poți 
atribui persoanei respective o 
caracteristică în conformitate 
cu valorile pozitive Forever 
(ex. ”Observ că vă place ca o 
relație să fie stabilă.” sau ”Din 
câte pot să apreciez, în tot 
ceea ce faceți sunteți un om 
implicat.”) pentru ca apoi să 
faci o cerere în concordanță 
cu eticheta atribuită (”Intrați 
în Forever și veți înțelege ce 
înseamnă o organizație stabilă, 
care se perfecționează continuu 
încă din 1978.” sau ”Forever 
recompensează implicarea - 
cumpărați produse de 2 p.c. 
la înscriere și veți beneficia  
de 30% reducere, devenind 
Asistent Supervizor”).

În ultimul an au fost evoluții 
variate în industria marketingului 
direct, cu o competiție 

crescută și orientare susținută 
către online. În acest tumult, 
Forever rămâne un pol de 
stabilitate, iar valorile pe care 
organizația le susține sunt tot 
atâtea argumente în câștigarea 
de noi membri. Mai mult decât 
atât, ele sunt și un filtru care 
nu acceptă în echipă oameni 
cu mentalitate neconformă cu 
aceste valori. 

Atunci când ceri unei persoane 
să intre în Forever, îi ceri de fapt 
un angajament. Îi ceri să aleagă 
această organizație. Reacția 
sa firească este să compare 
avantajele oferite, să ajungă 
la o imagine cât mai obiectivă 
asupra potențialei sale evoluții 
ca FBO, înainte de a lua o 
decizie. 

Focalizarea se poate face 
pe detalii tehnice, precum 

avantajele Planului de Marketing 
sau caracteristicile produselor, 
și atunci discuția se poate 
extinde mult, iar argumentele 
pot fi relative sau interpretabile. 

Dar dialogul câștigător, când 
vine vorba de oportunitatea de 
business, este cel din jurul culturii 
organizaționale și al valorilor 
Forever. Pentru că acestea sunt 
avantaje competitive în fața altor 
organizații, se pot susține cu 
argumente concrete și asigură 
câștigarea încrederii, fără de care 
niciun angajament nu se poate 
lua. 

O alegere bazată pe valori este 
o alegere de valoare în sine. Și 
este o alegere Forever.

Alexandru Israil
Specialist marketing
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Produs Forever

Must Have în 
geanta de plajă

• SPF 30 împotriva razelor UVA și UVB

• oxidul natural de zinc asigură protecție 
ridicată

• calmează, hidratează și protejează

• nu lasă senzația de piele grasă sau 
încărcată

• rezistent la apă timp de 80 de minute

• protejează apele mărilor și oceanelor

• iubit de vegetarieni și vegani

• nu este testat pe animale

• certificat IASC (Consiliul Științific 
Internațional pentru Aloe)



Marius și Milentina Marcus, Soaring Manageri, calificați Eagle și membri KLC 
sunt doi lideri de excepție în Forever România, care au îmbrățișat succesul cu 
toată libertatea și bucuria încă de la începuturi și îl cultivă cu pasiune în viețile 
tot mai multor oameni din echipa lor. 

Deși trăim vremuri care se schimbă constant, Marius și Milentina reușesc să 
își mărească mereu echipa, să o mențină vie, concentrată pe obiective și să se 
bucure de noi reușite în afacerea lor. Am vorbit cu ei și am aflat cum reușesc, 
ce îi motivează încă și de ce cred ei că trăim în prezent cea mai bună perioadă 
pentru a avea succes în Forever.

Suntem în cel mai bun moment 
pentru afacerea noastră 

Spuneți-ne câteva cuvinte 
despre voi și despre 
cum a început povestea 
voastră Forever.

Acum 10 ani, auzeam pentru 
prima dată de produsele 

Forever și beneficiile excelente 
ale gelului de Aloe vera. 
Recunosc că am fost sceptici, 
neștiind că gelul de Aloe vera 
se bea, dar am fost extrem de 
deschiși la produsele de îngrijire 
personală și a tenului. Iar după 

ce le-am folosit și am văzut cât 
de minunate sunt, le-am găsit 
ideale pentru a le face cadou 
celor dragi. 

Eu lucram într-o corporație, 
într-o poziție de management, 
Marius lucra în vânzări și, din 
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cauza job-urilor noastre, era 
clar că nu aveam timp să mai 
începem și altceva pe lângă. 

Marius a intuit de la început că 
e o afacere minunată, deoarece 
căuta o soluţie să ne ofere o 
altă viață: să avem timp, să nu 
mai trăim de la salariu la salariu, 
să călătorim mai mult împreună. 

Dar eram prea prinsă în cariera 
mea de corporatistă ca să 
pot vedea și altceva. Pentru 
câțiva ani doar am consumat 
produsele, le ofeream cadou 
și vorbeam despre ele celor 
dragi, fără să mă gândesc că 
asta poate deveni chiar șansa 
noastră de a fi liberi. 

Dar când o oportunitate bate 
de două ori la ușa ta e clar că  
merită să te uiți atent. Pentru 
că acum 7 ani, din cauza 

plecărilor mele în delegații, din 
cauza programului prelungit 
la job-uri, simțeam amândoi 
cum ne pierdem relația și ne 
îndepărtăm de ceea ce exprimă, 
cu adevărat, cuvântul FAMILIE. 

Am început să vorbim de divorț. 
În momentul acela am simțit 
că e nevoie să fac altceva și în 
minte mi-a venit Forever. De câte 
ori avem oportunități chiar lângă 
noi și nici măcar nu le băgăm în 
seamă, pentru că viața noastră e 
confortabilă încă?! Dar am decis 
să trăim viața pe care o visam, 
pentru că am înţeles că în acel 
moment ceea ce se petrecea 
nu era nici pe departe ceea ne 
doream pentru noi ca familie.

După 2 ani de făcut Forever 
part-time, pe lângă joburi, și 5 ani 
full-time, această afacere ne-a 

Am trecut printr-o perioadă 
de transformări în afacerea 
noastră. Am experimentat și 
elan, și stimulente atinse rapid, 
am experimentat și perioade 
de platou, ceea ce este normal 
atunci când e necesar să reglezi 
din mers lucrurile, și leadership-ul 
echipei după nivelurile atinse în 
Planul de Marketing, pentru că 
a dezvolta nivelul de leadership 
poate lua puțin mai mult timp. 

Cei 5 ani de full-time în această 
afacere au fost o perioadă 
continuă de învățare pentru noi. 
Pot spune că acum am atins 
cu adevărat acea maturitate 
în a sistematiza, a crea avânt 
și calificări și a ajusta nivelul 
de leadership în ritmul care să 
poată ține pasul cu tot ce oferă 
Planul de Marketing. 

Și asta se vede acum în 
rezultatele din echipă. Toate 
sunt, de fapt, generate de două 
decizii pe care le-am luat anul 
trecut: să ne concentrăm pe a 
dezvolta oamenii și nivelul lor 
de leadership și să modelăm tot 
ce înseamnă online-ul în funcție 
de schimbările pieței, pentru că, 

Sunteți de foarte mulți ani 
printre FBO de succes în 
Forever România, calificați 
la toate stimulentele 
companiei, iar în ultimele 
luni ați crescut constant. 
Și anul trecut ați fost în top 
10 FBO Forever România, 
dar anul acesta ați reușit să 
urcați frumos și sunteți chiar 
între primii 5. Spuneți-ne: 
care este strategia voastră? 

oferit libertatea visată (chiar 
acum scriu acest articol de pe 
un șezlong din Santorini) - să 
călătorim împreună, să putem 
lucra de oriunde ne dorim și să 
avem siguranță financiară (mai 
ales în această perioadă, într-o 
lume atât de nesigură).
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Cum arată o zi de lucru 
pentru voi? Cum vă 
împărțiți atribuțiile? Cum 
reușiți să îmbinați viața de 
familie cu business-ul?

E clar că fiecare zi e foarte 
bine planificată și am inclus 
în agendă momentele de 
familie, ca să ne asigurăm că 
nu sunt neglijate. Împreună cu 
Marius, am studiat ce puncte 
tari are fiecare dintre noi și ne 
concentrăm pe ele. 

Eu mai mult cu vizibilitatea în 
online, în timp ce el se ocupă 
mai mult de partea tehnică și 
creează tot ce înseamnă sistem 
de lucru și platforme online. Eu 
mai mult cu partea de echipă și 
recrutare, în timp ce el mai mult 
cu partea de a oferi suportul 
logistic și susținerea oamenilor 
pe partea de setare mentală.

Sunteți mereu la curent 
cu tendințele și aveți o 
capacitate extraordinară 
de a vă adapta oricărei 
situații – care este 
secretul pentru a face 
adaptarea/tranziția mai 
ușoară atunci când 
vremurile o cer pentru a 
avea succes? 

Așa cum menționam, 
lucrurile evoluează într-un 
ritm alert. Ceea ce merge azi 
e posibil să fie deja depășit 
în câteva luni. Tehnici de 
recrutare folosite acum un 
an nu mai funcţionează 
eficient, din cauza schimbării 
comportamentului oamenilor în 
condițiile de pandemie și post-
pandemie.

Învățăm foarte mult și sunt 
foarte fericită că liderii din 
echipă sunt atât de orientați 
pe dezvoltare și învățare de 
la cei mai buni din lumea asta 
și, împreună, adunăm ideile 
obținute, facem brainstorming, 
le discutăm și le punem rapid 
în aplicare. 

Este o muncă de echipă, 
întrucât e dificil ca o singură 
persoană să cuprindă tot ce 
apare nou. A te adapta, a fi 
flexibil este o abilitate și cred 
că devine extrem de necesară 
pentru a reuși să ai succes și 
să te menții.

Știm că nu am traversat 
o perioadă prea ușoară 
în ultimul an și jumătate 
și, cu toate acestea, 
echipa voastră își menține 
tonusul și pofta de lucru la 
cote înalte. Cum lucrați cu 
echipa pentru a o ține vie 
și mereu aproape? 
Începând de anul trecut, am 
implementat sesiunile de 
dimineață, care dau tuturor din 
echipă (chiar și celor mai noi 
membri) posibilitatea să pună 

așa cum spune Tony Robbins, 
„în afacere, dacă faci tot ce 
făceai acum 6 luni și cu aceleași 
instrumente, deja piața și 
situația actuală te pot depăși”. 

Și am căutat și am învățat cum 
să aducem ceea ce e nou 
pe piață în afacerea noastră 
Forever.

Consider că suntem în cel 
mai bun moment global 
pentru afacerea noastră: 
oamenii conștientizează cât de 
important este să-și protejeze 
organismul și s-a produs o  
deschidere masivă către online, 
în contextul pandemiei. Și cum 
avem aceste produse minunate 
pentru a ajuta oamenii să-și 
mențină sănătatea, acum e 
cel mai bun context pentru 
afacerea Forever.
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întrebări și să învețe de la liderii 
cu experiență. 

Organizăm aceste întâlniri 
de lucru după o structură 
fixă, pe care am tot ajustat-o 
până când am ajuns la 
formula optimă între a inspira 
și seta mental pe succes, 
a decide acțiunile zilei și a 
seta persoanele din echipă 
pe ce au de făcut și cum, 
a împărtăși, între membrii 
echipei, cele mai bune practici 
și idei care funcționează 
acum și a-i recunoaște pe cei 
care excelează în acțiuni și 
rezultate. 

Cu aceste sesiuni am reușit să 
menținem energia, pasiunea și 
să creștem abilitățile și nivelul 
de cunoștințe ale persoanelor 
din echipă.

Și, din acest an, am mai 
adăugat și modulele de 90 de 
zile, după o structură foarte 
bine stabilită, pentru a dezvolta 
abilitățile și leadership-ul pe 
măsură ce se crește în Planul 
de Marketing.

Mediul online a devenit 
noua piață în care 
activează toate business-
urile. Și știm că este în 
continuă schimbare, în 
special social media, și 
că voi lucrați foarte mult 
online. Ce ați descoperit 
recent că funcționează cel 
mai bine?
Mai întâi s-a schimbat 
comportamentul oamenilor 
în pandemie, iar acum se 
schimbă iarăși, din cauza 
perioadei post-pandemice. 
Oamenii doresc mult să iasă, 
să călătorească, de exemplu: 
chiar să se rupă de online în 
weekend-uri. Așa că și social 
media se adaptează după 
acest comportament. 

Plus că sunt din ce în ce mai 
multe platforme de social 
media și oamenii se împart 
între ele. 

Am creat foarte multă atracție 
prin provocări și campanii 
online în care invităm și 
prospecții să se implice, 
am creat conținut care să 

Afacerea voastră non-
managerială este tot mai 
efervescentă de la o lună 
la alta. Cum reușiți să 
recrutați? Ce vă ajută și 
care sunt cele mai bune 
abordări pentru a duce 
oportunitatea Forever în 
brațele și viețile tot mai 
multor persoane din jur? 
Pasiunea pentru Forever se 
transmite mai ales când simți 
că ai un mesaj fantastic și o 
oportunitate de care întreaga 
lume are nevoie să afle în 
momentele acestea. Oamenii 
au nevoie de oportunitatea 
noastră, de o extra sursă de 
venit, de a se simți siguri într-o 
lume tot mai nesigură. 

Așa că singurul mod e să ne 
gândim cum să ajungem în 
fiecare zi cu mesajul nostru la 

mențină interesul prospecților, 
am transformat modul de a 
fi prezenți pe cât mai multe 
platforme și am ajuns la niște 
cote fantastice de implicare în 
grupurile dedicate prospecților 
atât pe partea de produse, cât 
și pe cea de afacere. 
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Ce mesaj aveți pentru un 
FBO care abia s-a înscris 
cu pachetul de start 
acum? Care sunt primii 
pași pe care trebuie să-i 
urmeze pentru a avea un 
start bun în dezvoltarea 
afacerii lui?

Câștigă cât mai repede 
încrederea triplă de care ai 
nevoie: încrederea în produse 
(folosește produsele din pachet 
și te vei convinge ce beneficii 
fantastice au), încrederea în 
afacere (la un simplu studiu 
al Planului de Marketing și 
înțelegând contextul în care ne 
aflăm, îți poți da seama repede 
că e cea mai bună oportunitate) 
și încrederea în tine - că poți 
și tu să te bucuri de rezultate și 
poți trăi viața pe care o visezi 

Vă calificați constant 
la toate stimulentele, 
deci cunoașteți din plin 
gustul fiecăruia dintre 
ele. Ce vă mai motivează 
să bifați de la an la an 
stimulente precum 
Chairman’s Bonus, Eagle 
Manager, Raliu Global, 
Forever2Drive etc.? Ce 
urmează pentru voi până 
la finalul anului? 

Ne motivează să vedem cât 
mai multe persoane din echipă 
că adoptă stilul de viață 
Forever. Succesul nostru îl 
măsurăm acum prin succesul 
oamenilor noștri și urmează 
mai mulți parteneri care să 
bifeze stimulentele de Eagle 
Manager și Chairman’s Bonus. 

E atât de frumos tot ceea 
ce oferă Forever, încât abia 

cât mai mulți oameni. Plus că 
pachetele de start contează 
enorm în decizia oamenilor. 
Sunt atât de utile și atât de 
bine concepute pentru nevoile 
lor, încât e extrem de ușor să 
le prezinți afacerea Forever și 
ei să se alăture.

(aici, la început, împrumută din 
încrederea sponsorului tău în 
tine, urmărește și exemplele 
celor care au reușit, ca să-ți 
creezi convingerea că este 
posibil și pentru tine).

așteptăm ca tot mai multe 
persoane să se bucure de 
această șansă!
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17Echipa Forever România

Radu Marica, 
Coordonator depozit Brașov,
Forever Living Products România

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

Dacă mă gândesc la timpul 
petrecut în cadrul companiei, 
nu-l pot percepe ca un număr 
de ani care au zburat... sincer, 
trebuie să calculez câţi s-au 
scurs din 2005, de la momentul 
angajării. 

Acești 16 ani sunt un câștig și 
de aceea nu pot să-i simt ca 
pe un trecut, ci mai degrabă 
ca pe un prezent perpetuu. 
Bornele pe care le-am plasat 
nu sunt pentru a măsura timpul, 
ci pentru a marca creșterea 
mea ca persoană, începând cu  
nivelul de gestionar până la cel 
de șef depozit Brașov.

Primul contact, atât de 
important, a fost la sediul 
companiei, cu directorii 
generali, Dora și Gabor Szőcs. 
Întâlnirea de atunci reprezintă 
o ușă deschisă pe care am 
intrat cu încredere și care m-a 
condus până în acest punct. 

O călătorie în care accentul 
a fost pus pe dezvoltarea 
personală, având pe de-o 
parte sprijinul colegilor, 
profesioniști în domeniile lor 
de activitate și prieteni calzi în 
relațiile informale, iar pe de alta 
colaborarea de fiecare zi cu toți 
FBO, parteneri deosebiți din 
toate punctele de vedere. 

În ce constă activitatea ta în 
cadrul companiei?

Gestiunea, administrarea 
fluxului de stocuri reprezintă 

principala activitate, ale cărei 
instrumente sunt facturarea, 
livrarea de produse, operarea 
în platforma de comenzi 
online, actele de gestiune și 
contabilitatea primară. 
Țin legătura cu departamentul 
logistică și cu celelalte puncte 
de lucru pentru a asigura 
cantitatea de produse necesare 
rulajului de marfă. 

Prin natura sa, compania 
Forever Living desfășoară o 
activitate tip MLM, motiv pentru 
care am ca atribuţii și utilizarea 
programului AS400, ce ține 
evidenţa punctajelor realizate 
și prin intermediul căruia verific 
starea comenzilor, respectiv 
nivelul atins de FBO în Planul de 
Marketing.  

Un depozit este un punct 
nodal, o intersecție în care se 
întâlnesc toate departamentele, 
cu o circulație a informației în 
ambele sensuri. Colegii mei din 
punctul de lucru, cei din lina 
întâi, împreună cu mine oferim 
informații colaboratorilor noștri 
și le preluăm feedback-ul, 
pentru a-l transmite mai departe 
factorilor de decizie, indiferent 
de departamentul implicat. 

Ce mesaj ai pentru Forever 
Business Owneri în această 
perioadă?

 Știu că printre calitățile 
dumneavoastră se regăsește și 
adaptabilitatea, acea capacitate 
de a răspunde creativ și prompt 
la o situație nou întâlnită. 

Ați demonstrat în numeroase 
situații faptul că nu există 
piedici, ci doar noi provocări, 
că jumătatea paharului este 
plină, iar ușa care se închide 
nu devine un zid, ci doar o 
schimbare de direcție. Da, 
este o situație nouă, pe care o 
traversăm însă, care nu se va 
permanentiza.

Lucrul de care doresc să 
vă asigur este că nu sunteți 
singuri, ci depunem toate 
eforturile să vă ajutăm, să vă 
susținem în planul de dezvoltare 
pe care îl aveți. Ne puteţi 
privi cu încredere, ca pe acel 
partener pe care să vă bazaţi 
pentru a vă atinge ţelul propus. 

Vă reamintesc că folosirea    
site-ului de comenzi 
www.foreverliving.ro este 
extrem de utilă. Disponibil 
oricând, atât pentru 
cumpărături, cât și pentru a 
accesa  toate documentele 
ajutătoare, a devenit un 
instrument indispensabil și de 
un real folos.

În încheiere, îi salut cu căldură 
pe toți cititorii revistei noastre.



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

CLUB60
Marius & Milentina Marcus

Loredana Gânbuțan

Niculina Ștefana

Daniel & Maria Parascan

Viorica & Ștefan Roșu

Vasilica Crăciun

Monica & Cristian Lepădatu

Andreia Deac

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Marilena Culișir

Mihaela Hudea

Alexandru Malnasi

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

CLUB100
Liliana Berdan

Silviu Ursu

Nagy Ernő & Irma 

Ionuț & Georgiana Stroe

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Robert & Andreea Varga

Maria Pop

Viorica & Viorel Moca

Rafael-Valer Loghin

Valentina & Marius Chelu
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STIMULENTUL 1 
Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Valentina Chelu
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Andreia Marinela Deac
Cristiana & Eugen Dincuță
Violeta Loredana Gânbuțan
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

STIMULENTUL 2 
Marian & Dr. Monica Costiță
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Derzsi Etelka & Sámuel 
Romina Doran
Gál Irén
Carina & Sebastian Iacătă
Kele Mónika
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa
Marinela Tuţuleasa
Szabó József

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



TOP 20 FBO

Silviu & Otilia Ursu
Nagy Ernő & Irma 
Marian & Dr. Monica Costiță 
Vajda Katalin 
Marius & Milentina Marcus 
Liliana Berdan 
Violeta Loredana Gânbuțan 
Niculina Ștefana 
Daniel & Maria Parascan
Vasilica Crăciun 
Monica & Cristian Lepădatu 
Viorica & Ștefan Roșu
Mihaela Hudea
Andreia Deac
Alexandru Malnasi
Marilena Culișir 
Valentina & Marius Chelu 
Robert & Andreea Varga 
Rafael-Valer Loghin
Ionuț & Georgiana Stroe
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TOP 20 în funcţie de p.c. 
non-manageriale realizate în 
luna iunie 2021 în România și 
Republica Moldova

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

20 Top Forever
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P.C. non-manageriale

Silviu & Otilia Ursu
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TOP 20 FBO

TOP 20 în funcţie de 
p.c. totale realizate în luna 

iunie 2021 în România și 
Republica Moldova

Primii 20 FBO (Forever 
Business Owneri) care au 

acumulat cele mai multe p.c. 
totale și au fost Activi în luna 

iunie.

Vajda Katalin 

P.C. totale

Vajda Katalin 
Ionuț & Georgiana Stroe
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma 
Aurel & Veronica Meșter 
Romina Doran 
Camelia Dincuță 
Gizella & Marius Botiș
Maria Pop
Daniel & Maria Parascan 
Marian & Dr. Monica Costiță
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Kele Mónika 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Derzsi Etelka & Sámuel 
Liliana Berdan 
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Valentin & Adriana Nițu
Tatiana & Florin Gonț 
Ramona Vingan

1
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16
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18
19
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Supervizori Forever Business Owneri care au obţinut cel puțin 25 de p.c. în 
2 luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Sponsori
Andrasi Andrea Târgu-Mureș Gizella & Marius Botiș

Irina Bulgariu Botoșani Daniela Levărdă & Alexandru Chiș

Cristina Ioana Chirnogea Cluj-Napoca Ionel Chirnogea

Dari Edvin-Szilard Bistrița Maria Pop

Ilie-Valentin Filip București Viorica & Ștefan Roșu

Petronela-Lovinia Iacoboaea Neamț Constantin & Tania Popa

Andreea Cătălina Iscrulescu Târgu-Jiu Cristina & Ilie Iscrulescu

Alex Ionel Medișanu Pischia, TM Andreea Zamsa

Ioana Diana Prodan Zalău Raluca Roxana Grigore

Virginia Monica Văcaru Alba-Iulia Andreea Badea

Calificările lunii iunie

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

Nume Localitate Sponsori
Mariana Voiculescu Bucșani, DB Niculina Ștefana

23

Calificările lunii iunie

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

Nume Localitate Sponsori
Marian & Dr. Monica Costiță Constanța Dr. Cristina & Gabriel Cristache

Senior Manageri

Nume Localitate Sponsori
Alexandru Malnasi Cluj-Napoca Ștefan Sandu

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

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
Alexandra Florina Răducan Câmpina Tatiana & Florin Gonț



Calificări Globale

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

Asistent Manageri Localitate Sponsori
Karina Frătuțescu Lugoj, TM Marius & Milentina Marcus

Rebeca Dihel Cintei, AR Sefora Herbei

Mihaela Florina Ciurlea Craiova Carmen Titov

Elisabeta Cobeti Caransebeș Mihaela Florina Ciurlea

24   Calificările lunii iunie
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Supervizori Localitate Sponsori
Veronica Crasnicov Cantemir, Rep. Moldova Veaceslav Stati

Olavia Lupașcu Baia-Mare Maria Rob

Adelina Georgiana Plugaru Brașov Nicoleta Manuela Ichim

Iuliana Nemeș Mediaș Ulbrecht Susana & Gavril

Lăcrămioara Roxana Buia Socodor, AR Alina-Codruța Aluculesei

Aurelia Oița Bufte, IF Monica Niculae

Tabita Pandrea Codlea, BV Mihaela Hudea

Lenuța Albu Bisoca, BZ Violeta Marcu

Daniela Frățilă Holbav, BV Tabita Pandrea

Mihaela Dascălu Brebu Mănăstirei, PH Otilia Amzăr

Raluca Borteș Pâncota, AR Gabriela-Mihaela Mihuț

Manageri Localitate Sponsori
Lilia Pistriuga Briceni, Rep. Moldova Galina Ambros

Galina Ganea Chișinău, Rep. Moldova Lilia Bivol

Otilia Amzăr București Marian & Dr. Monica Costiță

Kocsis Dávid Cluj-Napoca Alexandru Malnasi

Ana-Maria Pupăză Hunedoara Nicoleta & Daniel Negrescu

Raluca Bud Recea, MM Rafael-Valer Loghin



Calificări Globale
Supervizori Localitate Sponsori
Veronica Crasnicov Cantemir, Rep. Moldova Veaceslav Stati

Olavia Lupașcu Baia-Mare Maria Rob

Adelina Georgiana Plugaru Brașov Nicoleta Manuela Ichim

Iuliana Nemeș Mediaș Ulbrecht Susana & Gavril

Lăcrămioara Roxana Buia Socodor, AR Alina-Codruța Aluculesei

Aurelia Oița Bufte, IF Monica Niculae

Tabita Pandrea Codlea, BV Mihaela Hudea

Lenuța Albu Bisoca, BZ Violeta Marcu

Daniela Frățilă Holbav, BV Tabita Pandrea

Mihaela Dascălu Brebu Mănăstirei, PH Otilia Amzăr

Raluca Borteș Pâncota, AR Gabriela-Mihaela Mihuț
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 25

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;

Mâinile curate - 

cel mai mare atu 
pentru sănătate
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Asistent Supervizori Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Liliana Aciobanitei Com Ruginoasa

Alina Mariana Adam Iasi

Attila Aknai Gherla

Zsuzsanna Albert Brasov

Flavia-Nicoleta Albu Targu Mures

Mariana Aldea Brasov

Loredana Oana Alexandru Viisoara (Stefan Cel Mare)

Elena Dorica Alunge Agarbiciu

Cristina Amarinei Popeni (George Enescu)

Monika Ambrus Sicasau

Jugariu Ana Botosani

Anamaria-Florentina Anca Craiova

Filip Andrei Bucuresti

Iulia Elena Andrei Bucuresti

Szeman Hutzel Aniko Annabela Turulung

Daniela Andreea Anton Ploiesti

Balint Antonia Angella Odorheiu Secuiesc

Florentina Apostol Focsani

Giulia Apostu Bacau

Adeline-Anamaria Ardelean Arad

Bogdan Sabin Ardelean Zalau

Camelia Ardelean Baia Sprie

Aurelia Arnautu Podu Iloaiei

Estera Lavinia Avram Avram Iancu

Elena Gabriela Baboi Brasov

Vasile Adrian Babuta Letea Veche

Iulia Baican Zalau

Elena Baiceva Chisinau, Rep. Moldova

Monica Balan Sinca Veche

Madalina Mihaela Balint Horgesti

Tamas Balog Tarnaveni

Maria Banica Bucuresti

Iren Barabas Sangeorgiu De Padure

Diana Baraian Floresti

Eniko Becze Sat. Ciceu

Adina Benchea Sibiu

Szidonia Erzsebet Bende Zabala

Monika Bene Covasna

Cosmin Ovidiu Bercean Zalau

Mariana Bespalii Riscani, Rep. Moldova

Cornelia Bibire Bacau

Alina Elena Biga Braila

Gabriela Nicoleta Blaj Targu Bujor

Mihaela Bobarnac Bacau

Mioara Bobolea Sibiu

Viorica Boca Cajvana

Csaba Bocz Sfantu Gheorghe

Maria Bodiu Oradea

Loredana Bodnar Sannicolau Mare

Sandita Bogdan Bucuresti

Anca Boitor Seini

Alexandra Bota Lunca La Tisa

Anca Breb Hidiselu De Sus

Alexandra Brindas Suncuius

Madalina Eugenia Bucur Bucsani

Monica Budau Nicolae Balcescu
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Lucica Budau Lungu Nicolae Balcescu

Ana Buga Criuleni, Rep. Moldova

Adriana-Elena Bunea Bucuresti

Ionut Doru Burdan Timisoara

Florentina Burlacu Tandarei

Mihaela Burlacu Branesti

Viorel Doru Burtea Campineanca

Felicia Corina Buzle Oradea

Oana Iulia Calacean Cluj-Napoca

Marinela Nicoleta Caldararu Lugoj

Valentina Caldare Briceni, Rep. Moldova

Debora Caliniuc Suceava

Emilia Camen Slatina

Nicoleta-Rica Caraman Braila

Daniela Marieta Cernitu Craiova

Ibolya Ceryak Rupea

Elena Chica-Rosa Horlesti (Rediu)

Alexandra-Iuliana Chicos Negrilesti

Ioana Chifa Barna

Dana Chifelea Galati

Cristina Chira Dej

Ana Maria Chirea Tandarei

Dana-Aurica Chise Oradea

Naomi Cristina Cifor Cluj-Napoca

Maria Cioanca Bicaz-Chei

Constantin Ciustea Timisoara

Ilies Claudia Luizi-Calugara 

Anca-Lenuta Codrea Desesti

Ana Irina Cojanu Bisoca

Florentina Constantin Bucuresti

Viviana Costin Timisoara

Saveta Covaci Dej

Cristina Claudia Crenci Oradea

Florin Cretu Dragaesti-Pamanteni

Ramona Crista Tarnova

Doinita Croitoru Bacau

Iulia Crusoveanu-Adresa Iasi

Kinga Csoboth Sat. Turia

Katinka Erika Csorba Sfantu Gheorghe

Elena Damian-Dumitrescu Craiova

Elena Darie Piatra Soimului

Marcela Dascalu Boureni (Bals)

Petrisor Dascalu Focsani

Bogdan David Arad

Muruga David Lapusel

Elena Argentina Degeratu Targoviste

Szabo Delia Sangeorgiu De Mures

Irina Dermenji Chisinau, Rep. Moldova

Etelka Dezso Tg. Mures

Tatiana Roxana Diaconescu Bucuresti

Georgeta Diaconu Craiova

Zita Brigitta Dimeny Baraolt

Andra-Georgiana Dinu Bucuresti

Costin Dobrescu Pleasa

Alina Dodon Chisinau, Rep. Moldova

Levente Dombi Baile Tusnad

Mariana Dorcea Seaca

Costinela Drimba Bolotesti

Gabor Elisabeta Bacau

Maria Ember Cehu Silvaniei
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Duta Enaceanu Targu Bujor

Nicoleta Camelia Enciu Constanta

Corina Maria Ene Arad

Andrea Nora Erdelyi Bucuresti

Judit Fabian Chilieni

Nicoleta Veronica Farcas Arad

Istvan Szilard Farkas Cristur-Criseni

Etelka Feiffer Targu Mures

Lumy Focan Sannicolau Mare

Nicoleta Frantescu Bascov

Georgiana Fratila Constanta

Ana Maria Fronius Sibiu

Iamandache Gabriel-Ion Bucuresti

Crinuta Paraschiva Gaie Baia Mare

Gabriela Gal Cluj-Napoca

Corina Ghergus Serdanu

Carmen Nicoleta Gherman Cluj-Napoca

Margareta Gherman Telenesti, Rep. Moldova

Margareta Giangalau Hemeius

Luminita Gitu Bacau

Alina Giurgiu Murfatlar

Irina Maria Giurgiuman Munteni

Melinda Godri Sf. Ghe, Cv

Mariana Gogalniceanu Braila

Tatiana Golovin Chisinau, Rep. Moldova

Mihaela Greu Constanta

Geta Gulap Tecuci

Emanuela Gurgas Navodari

Ilona Gurka-Balla Cluj

Fancsali Hajnalka Odorheiu Secuiesc

Dorica Hanuschi Campia Turzii

Miriam Hanuschi Cluj-Napoca

Maria Hategan Medias

Marcel Hering Oradea

Ramona Hess Dumbravita

Alin Robert Hoidrag Botosani

Edina Magdolna Hrihor Livada

Emanuela Hîj Volovat

Angelica Iancu Gaiceana

Mihai Iftimut Pitesti

Alina Ilea Sebes

Dumitra Ilie Carjelari

David Ille Cluj

Pop Ilonka Ecaterina Campulung La Tisa

Florentina Ionica Botosani

Iosub Ionut Catalin Onesti

Laurentiu Iordache Nicoresti

Ana Maria Iosub Rediu (Braesti)

Simona Irimia Bacau

Brindusa Maria Istoc Bacau

Elena Istrate Brasov

Iuliana Istrate Sinaia

Szekely Izabella Eliseni

Madalina Danisa Jiboc Gruiu

Horia Jiman Oradea

Iulia Ioana Jorj Dej

Irina Josan Orastie

Lenard Jozsef Eremitu

Maria Jucsor Colonia Mica

Ligia Jureschi Timisoara
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Locsei Jutka Zsuzsanna Reci

Anita Kele Oradea

Adriana-Cristina Khapardey Brasov

Cristina Simona Kirr Zalau

Istvan Kocsis-Pataki Sarmasag

Valentin Alexandru Kolozsi Arad

Iosif Komlosi Baia Sprie

Tomulescu Lacramioara Bacau

Florica Lascau Oradea

Florentina Laza Arad

Elena Monica Lazariuc Vatra Dornei

Iulia Mihaela Leizeriuc Iasi

Marinela Lese Satu Nou De Sus

Carolina Lisita Causeni, Rep. Moldova

Maria Dorela Lochman Arad

Piroska Lorincz Baraolt

Iulia Luca Roman

Nicoleta Lucan Sugag

Acasandrei Luciana Savinesti

Letitia Mahalean Gherla,  Cj

Maria Maierutiu Alba Iulia

Florica Manda Judetul Ilfov

Gabriela Mandache Constanta

Maria Adina Marchitan Baleni

Neagu Maria Pitesti

Mokan Maria Magdolna Batanii Mari

Elena Marian Chisinau, Rep. Moldova

Roxana Maria Marica Calimanesti

Adriana Marin Valenii De Munte

Ema-Elena Marin Focsani

Florina Marinescu Curtea De Arges

Florin Marioru Focsani

Raluca Martoiu Cumpana

Andreea Iudita Masnita Micula

Romina Georgiana 
Mastacanean Lapugiu De Sus

Roxana Mihaela Matache Bucuresti

Petronela Maxim Bacau

Irina Mazilu Bucuresti

Csaba Megyesi Toplita

Farkas Melinda Adrian

Valentina Melnic Chisinau, Rep. Moldova

Elena Mereu Roman

Petronela Mereu-Danceanu Iasi

Daniela Micleusanu Straseni, Rep. Moldova

Naomi-Emanuela Mihalcea Floresti

Emran Mihci Valu Lui Traian

Jalba Mircea Constanta

Bogdan Petrisor Mirea Craiova

Florentina Mitocaru Sibiu

Sara Mocan Dej

Kriszta Modi Koreh Reci

Dorin Moga Chisinau, Rep. Moldova

Eugenia Moldovan Ilva Mica

Mirela Moldovan Sighetu Marmatiei

Stela Moldovan Briceni, Rep. Moldova

Calin Morar Gruilung

Georgiana Morcov Talpas

Marina  Rodica Mosulea Timisoara

Raia Murariu Tulcea

Claudia Ionela Mustafa Valu Lui Traian
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Cristiana-Ionela Mutu Putu Cu Salcie

Eva Nagy Odorheiu Secuiesc

Florina Neagu Giurgiu

Carmen Nechita Constanta

Adelisa Negrila Chisineu-Cris

Peter Nemeå Medias

Olesia Neteda Anenii Noi, Rep. Moldova

Silvia Nistoroaea Bucuresti

Rares Olahut Cehu Silvaniei

Irina Oprea Arad

Oana Elena Oprea Sangeorgiu De Mures

Adina Opris Medias

Otilia-Eva Paina Targu Lapus

Adriana-Sinina Pana Viperesti

Valentina Paravan Vizuresti

Mihaela Marina Pater Cihei

Maria Patraucean Nucsoara

Cosmin Paun Caracal

Cristian Peia Gataia

Alexandru Iulian Petrache Giroc

Ioana Gabriela Petran Lupan Baia Mare

Madalina Petraru Bara

Mira Milena Petrov Bacau

Claudiu Vasile Pintea Oradea

Julieta Cristina Pirlea Constanta

Carmen Pirvu Contesti

Georgiana Lavinia Pojar Petia

Daniel Andrei Pop Mocira

Dora Pop Cluj-Napoca

Elena Pop Lesu

Domnica Popa Comanesti

Iulia Popa Braila

Maria Popa Brebu Manastirei

Violeta Popa Braila

Robert-Andrei Popentiu Selimbar

Amalia-Loredana Popescu Barbuletu

Carmen  Nicoleta Popescu Bucuresti

Iuliana Potcovaru Campeni

Nicu-Viorel Pricop Bucuresti

Voica Prodan Var

Alina Elena Pruna Tg Jiu

Simona  Rodica Radavoiu Galati

Gabriela Radu Bacau

Ludmila Raileanu Chisinau, Rep. Moldova

Maria-Ioana Ratiu Cluj-Napoca

Laura Mihaela Risu Medgidia

Cristina Rosu Constanta

Bianca Rusen Moreni

Diana Rusu Rasca

Alina Maria Sabou Recea

Ana Maria Salaru Bivolari

Alina Maria Samartineanu Cluj

Ludmila Sambor Valea Viseului

Daniel Nicusor Sanislai Poiana Codrului

Iudith Maria Sara Chitila

Maria Sarac Tileagd

Ioana Sas Baia Mare

Alina Saulescu Bucuresti

Carmen-Simona Selever Remeti

Corneliu Constantin Severin Timisoara
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Diana Silaghi Sanmartin

Anamaria Simon Beclean

Ioana Smicala Rozavlea

Stefan Soare Ploiesti

Sorina Cristina Soarice Constanta

Petronela Solomonescu Vlasinesti

Razvan Ionut Soponar Baia Mare

Emoke Sovard Sfantu Gheorghe

Elena Spatariu Botosani

Otilia Stan Bacau

Elena Stana Gura Ocnitei

Emanuel Ciprian Stefan Pascani

Alexandra-Mihaela Sultana Berceni

Gizella Szabo Ip, SJ

Csilla Szenes Luna De  Sus

David Szentmiklosi Lazuri

Ana Talpa Nisporeni, Rep. Moldova

Andreea Tanu Bucuresti

Crinuta-Ioana Teger Grosi

Ioana Temeliescu Bucuresti

Mariana Tenea Constanta

Cornelia Tepean Orlat

Adelina Tepes-Paleu Lugoj

Maria Loredana Tiba Otelu Rosu

Oana Ticleanu Ziduri

Valentina-Maria Timaru Pustiana

Valentina Timplaru Craiova

Maria Todea Dumbravita

Emilia Todor Selimbar

Corina Tomele Oradea

Elisabeta Tudose Campina

Veronica Tudose Dabuleni

Viorica Tupcil Nasaud

Eva Tutu Oradea

Gabriela Ungureanu Navodari

Maria Luminita Ungureanu Letea Veche

Toma Unguru Bucuresti

Stela Ursu Botarlau

Irina Vacarean Tamasi

Violeta Valac Chisinau, Rep. Moldova

Marinela Dorina Veliscu Drobeta-Turnu Severin

Bazgan Verigil Hunedoara

Ambrus Veronica Floresti

Marinela-Loredana Vigariu Otelu Rosu

Istvan Agoston Virag Sansimion

Alexandra Mariana Virban Bailesti

Adrian Virna Brasov

Elena Vlad Constanta

Constantin Dragos Vladau Cretestii De Sus

Claudia Vladut Balesti

Cristina Vlastitchii Cantemir, Rep. Moldova

Cristina Vremea Chisinau, Rep. Moldova

Sorina Ioana Vultur Valea Grosilor

Paula Wang Alexandria

Alexandru Vasile Zahan Baia Mare

Laszlo Zsoka Livezeni
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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.
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