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nevoie să t
e

deconectezi
reconectezica să te

Câteodată es
te

Pe măsură ce ne plimbam în această zonă 
care a oferit multe momente de bucurie 
familiei mele, mi-am adus aminte cât de 
important e să-ți aloci puțin timp ție însuți, 
să mergi într-un loc pe care îl iubești, 
împreună cu oamenii pe care îi iubești. 

Cu toții avem nevoie de acest sentiment de 
liniște și pace în viața noastră. Și totuși, 
câteodată ne regăsim în postura de a fi 
atât de prinși în afacerile noastre, încât 
uităm cât de important este să ne dăruim 
astfel de momente de liniște. 

Știu că atunci când simți că lucrurile încep 
cu adevărat să se miște în afacerea ta, îți 
vine să lași deoparte orice altceva și să te 
concentrezi doar pe muncă. Ești 
entuziasmat și nerăbdător să promovezi 
produsele noastre și oportunitatea cu cei 
care sunt interesați de Forever.

Înțeleg foarte bine acest fel de energie și o 
iubesc. Este parte din ceea ce ne face să 
fim cine suntem, uniți în întreaga lume și 
dedicaţi îmbunătățirii cât mai multor vieți 
posibil.

Cu toate acestea, mai știu și că nu poți 
alerga un cal la capacitate maximă ore în 
șir. Trebuie să încetinești, să-l lași să pască,  
să bea apă, în timp ce tu te bucuri de 
peisajele din jur și trăiești intens momentul. 

La fel este și în afacerea ta. Nu poți să 
muncești continuu la capacitate maximă, 
deoarece vei claca. 

Secretul constă în echilibru. Iar să fii parte 
din Forever îți oferă un avantaj puternic, pe 
care mulți oameni nu-l au – libertatea de 
a-ți trăi viața în armonie. 

Gândiți-vă la lucrurile care vă aduc cea mai 
mare bucurie. Poate că este vorba despre 
călătorit, drumeții sau pur și simplu despre 
o carte bună citită lângă fereastră, într-o zi 
ploioasă. Acordă-ţi asemenea răgazuri 
pentru tine. 

Știu că uneori e dificil să te deconectezi, 
deoarece îţi spui că ai putea folosi timpul 
acela pentru a-ți construi afacerea.

Nu este cazul să gândești așa. În realitate, 
să-ți rezervi timp pentru tine însuți îți 
consolidează afacerea. 

Te păstrează în legătură cu lucrurile care-ți 
aduc bucurie în viață. Te menține cu 
picioarele pe pământ, îți hrănește 
creativitatea și te ajută să te reîncarci cu 
energie, pentru a putea reveni la activitatea 
Forever revigorat și cu multă hotărâre de a 
reuși.

Așadar, chiar dacă nu ți-ai atins toate 
obiectivele – ascultă la mine, meriți acest 
timp pentru tine. Deconectează-te, pune 
deoparte momente pentru a-ți reîncărca 
bateriile. Revino după o zi sau două fresh și 
plin de dinamism, gata să duci la 
îndeplinire toate obiectivele din agenda ta 
Forever. 

Câteodată, să ai capacitatea de a te 
deconecta este exact ce ai nevoie pentru a 
te reconecta și a-ți continua drumul spre 
succes.

Continuă să zâmbești,

Gregg Maughan 

Președinte, Forever Living Products

Am fost recent în călătorie cu Cynthia și ne-am 
plimbat cu caii prin pădurile Arizonei de Nord. Este un 
loc foarte special pentru mine. Tatăl meu, Rex, l-a 
iubit la fel de mult, motiv pentru care încă suntem 
proprietarii Lake Mormon Lodge.
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Ultima oară l-am văzut acum doi ani, când eram la 
evenimentul Eagle Manager. Am simţit să ne oprim în 
Phoenix, nu era la firmă, dar când a aflat că suntem 
acolo și-a făcut special timp sa vină pentru noi, a vrut să 
ne întâlnim. Am avut o revedere de suflet, am depănat 
amintiri, am povestit o mulţime, am făcut fotografii, ne-am 
îmbrăţișat. Cu el ne simţeam oriunde acasă.

Știa tot despre noi, își amintea tot: numele copiilor noștri, 
darurile pe care le-a primit când a venit în România și 
de-a lungul anilor, Forever Business Owner-ii noștri. Era 
o enciclopedie a iubirii. Acele ore petrecute împreună au 
fost o bucurie imensă. 

Acele ore o să trăiască mereu în noi. Așa cum inima 
lui va continua să bată în pieptul nostru și în pieptul 
milioanelor de oameni care îi continuă visul, care s-au 
molipsit de entuziasmul, bucuria și puterea de a răzbi pe 
care Rex le-a întruchipat exemplar în tot ce a făcut.

Îl iubim și îi suntem profund recunoscători. Pentru noi 
toţi el va rămâne mai mult decât un lider vizionar. Mai 
mult decât un mentor legendar. Va rămâne viu în sufletul 
nostru și în acţiunile noastre.

Iar acesta este cel mai firesc și mai adevărat mod de 
a-i mulţumi, de a-l onora, de a-i duce mai departe 
uluitoarea moștenire. 

Vă îmbrăţișăm și vă suntem mereu alături,

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

Viaţa lui a traversat două secole. Inima lui a adus 
bucurie în viaţa a milioane de oameni. Fiecare zi a 
lui a confirmat cuvintele pe care le-a spus cândva: 
„Poţi să oferi fără să iubești, dar nu poţi să iubești 
fără să oferi.” 

Oamenii care l-au cunoscut au fost copleșiţi de pasiunea 
cu care Rex a dăruit. Cei care nu l-au cunoscut, dar 
se află în marea noastră familie Forever, simt în propria 
lor creștere ce înseamnă generozitatea lui Rex și cum 
darurile lui se multiplică încontinuu.

Visul lui a fost să aducă fericire, bunăstare și împlinire 
autentică fiecăruia dintre cei care îndrăznesc să meargă 
pe drumul Forever. Vedem cu toţii că n-a rămas doar 
un vis. Rex a vrut să facă o lume mai bună, și chiar a 
făcut-o.

Datorită lui, milioane de FBO din întreaga lume suntem 
azi mai prosperi, mai îndrăzneţi, mai iubitori de oameni, 
mai uniţi, mai recunoscători vieţii și mai hotărâţi să ne 
aducem contribuţia la imperiul pe care el l-a ridicat și la 
lumea care are nevoie să devină și mai bună.

L-am întâlnit pe Rex prima oară la deschiderea oficială 
a companiei din Ungaria, în 1997. Călătorisem cu o 
mașină cumpărată la mâna a doua, așteptam deja 
nașterea primului nostru copil, eram rupţi de oboseală. 
Dar prezenţa lui ne-a fascinat.

Felul în care ne-a vorbit, felul în care ne-a făcut să ne 
simţim cei mai importanţi oameni din lume… Încrederea pe 
care ne-a acordat-o, chiar dacă eram doi tineri, la început 
de drum în viață, sprijinul necondiţionat pentru a construi 
alături de el, pentru a pune seminţele visului său și în 
România. Toate acestea ne-au schimbat viaţa din temelii.

MAI MULT DECÂT UN LIDER VIZIONAR,
MAI MULT DECÂT UN MENTOR LEGENDAR 

Mesajul Country Managerilor 3
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Agenda Forever

Pe măsură ce vremea frumoasă ne încântă fiecare zi, ne bucurăm de mai 
multă libertate de mișcare și întâlnirile cu cei dragi revin la ordinea zilei, este 
posibil să te simți puțin copleșit în tot ce ține de activitatea ta Forever. 

După un an și jumătate în care ți-ai reorganizat întreaga viață și activitate din confortul casei și ai reușit să 
te adaptezi, este momentul să-ți restructurezi întreg calendarul. Cum să le împaci pe toate? 

Venim în ajutor cu câteva idei care să te inspire, să-ţi aducă mai multă libertate și mai multe momente 
de bucurie atât în afacerea ta, cât și alături de cei dragi.

Planificarea lunară
Fă-ți un obicei ca înainte cu o zi-două de finalul 
unei luni calendaristice, să-ți aloci 15-20 de 
minute pentru a te gândi la următoarea și pentru 
a nota evenimentele și întâlnirile importante. 

Desigur, în acel moment n-o să le ai programate 
pe toate, însă dacă în luna respectivă urmează, 

Bucură-te de propria 

agendă Forever în 
fiecare lună, săptămână, zi

de exemplu, Success Day, un eveniment global 
Forever, un eveniment mare în echipă pe care îl 
planifici de ceva timp, notează-le în agendă.

Pentru că activitatea Forever înseamnă 
îmbinarea armonioasă a distracției cu munca, 
tot atunci marchează, după caz, și reuniunile 
importante din viața personală care vor avea loc 
sau pe care le-ai hotărât deja pentru următoarea 
lună – o petrecere, o nuntă, o vacanță etc.
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Planificarea săptămânală
Nu încerca imediat ce ai încheiat planificarea 
lunară generală să stabilești și activitățile fiecărei 
săptămâni. S-ar putea ca unele evenimente 
imprevizibile să-ți dea planurile peste cap și să-ți 
dezorganizeze calendarul, făcându-te să te simți 
pierdut și să nu mai ții cont de tot ce ai încercat 
să pui în ordine.

Abordează, pe rând, fiecare săptămână a lunii! 
Ziua de duminică este perfectă pentru a-ți 
organiza săptămâna care începe. 

Alocă-ți 15-20 de minute pentru a-ți nota toate 
întâlnirile online, training-urile, activitățile dedicate 
afacerii, dar și cele personale care știi că vor avea 
loc în săptămâna imediat următoare. Astfel, dacă 
una dintre zile este prea aglomerată, poți face 
diverse schimbări care să-ți lase și momente de 
respiro sau mai mult timp pentru tine.

Respectă-ți agenda săptămânală. Nu este 
mereu ușor și adesea intervine imprevizibilul, 

dar s-a demonstrat că atunci când alcătuiești o 
planificare și te ții de ea, este mai ușor să faci față 
evenimentelor neașteptate și ai mai multe șanse 
să duci la bun sfârșit tot ce ți-ai propus. 

Fă în așa fel încât să nu lași lucruri “pe mâine” 
sau pe “săptămâna următoare”.

Asigură-te întotdeauna că păstrezi suficient 
spațiu în agenda Forever pentru viața de familie, 
pentru timp petrecut cu prietenii sau chiar pentru 
timp dedicat propriei persoane.

Programul săptămânii trebuie să fie echilibrat și 
bogat în activități care îmbină utilul cu plăcutul, 
pentru că suntem într-o afacere flexibilă, în care ai 
libertatea de a-ți decide propriul ritm de muncă.

Însă pentru ca satisfacția de la finalul fiecărei 
săptămâni/luni să fie cu adevărat motivantă, 
este recomandat să ai mereu planificate activități 
de business și performanțe care te apropie de 
visurile pe care vrei să le trăiești împreună cu 
familia și cei dragi.

Training-urile, webinariile și evenimentele organizate de companie – 
un must-have în agenda fiecărui FBO

După cum bine știi, compania 
organizează constant training-uri și 
webinarii dedicate produselor sau 
dezvoltării afacerii tale. Toate sunt 
făcute și gândite pentru a te ajuta 
atât pe tine, cât și pe prospecții 

sau pe oamenii din echipa ta care 
sunt la început de drum. Te ajută 
să economisești timp, efort și să 
înveți lucruri noi despre cum să-ți 

abordezi afacerea.



6

FOREVER | România & Republica Moldova | August 2021 | 268

Agenda Forever

La sfârșitul sau începutul fiecărei luni, îți 
trimitem pe e-mail toate webinariile lunii, iar 
dacă nu apuci să le notezi, pe pagina oficială 
de Facebook a companiei – Forever Living 
Products România HQ – vinerea este ziua în 
care postăm întotdeauna agenda săptămânii 
următoare în materie de astfel de întâlniri. Numai 
bine pentru a o avea în vedere duminica, atunci 
când îți planifici activitățile următoarei săptămâni.

În această perioadă, nu uita că te așteptăm:

 � în fiecare zi de luni la webinariile despre 
produse susținute de Dr. Corina Bălan, 
Manager (de la ora 20:00) 

 � de două ori pe lună la un training despre 
Startul Rapid în Afacerea Forever și la 
unul despre Primii Pași spre Manager. 

Și pregătim și altele pentru tine. De aceea, 
te încurajăm să fii conectat la lumea Forever 
România – pe e-mail, pe social media, în grupul 
de pe Facebook dedicat FBO – Forever 
România FBO, pentru că acolo anunțăm cele 
mai așteptate întâlniri ale lunii și săptămânii. 

Și toate sunt gândite și organizate cu scopul 
de a-ți oferi instrumente noi prin care să aduci 
succesul mai aproape în afacerea ta.

Atât timp cât îți place ceea 
ce faci, ești pasionat de 

munca ta, o agendă Forever 
bogată va fi o bucurie, iar 

satisfacția realizării tuturor 
activităților planificate va 

deveni o motivație să-ţi duci 
visurile la îndeplinire, în timp 
ce trăiești viața pe care ți-o 

dorești și o meriți.
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Produsul Lunii 

După un sezon fierbinte în termometre și plin de activități în aer liber, este 
momentul ideal să oferim pielii îngrijirea și atenția de care are nevoie. Ne-am 
bronzat, am fost în vacanță, ne-am bucurat de soare (sau încă o mai facem), 
acum e timpul s-o hrănim și s-o ajutăm să-și reîncarce bateriile pentru 
frumusețe și strălucire.  

Soarele ne-a însoțit peste tot pe 
unde am mers vara aceasta, iar 
Aloe Sunscreen a fost nelipsit 
din geanta de plajă sau din 
bagaj, pentru a ne ocroti pielea 
de radiațiile solare, mai nocive 
de la un an la altul. 

La finalul sezonului cald, 
mulți dintre noi observăm că 
pielea tinde să devină mai 
deshidratată decât de obicei și 
să sufere din cauza expunerii 
la diverși radicali liberi – radiații 

UVA și UVB, înțepături de 
insecte, poluare, purtarea de 
haine din materiale neadecvate, 
dar și a alimentației poate 
haotice uneori. Își pierde 
strălucirea, elasticitatea, devine 
ternă, se crapă ușor, iar petele 
cauzate de soare nu lipsesc nici 
ele.

Dacă lunile trecute atenția ne 
era îndreptată mai mult ca 
oricând spre produsele pentru 
protecție solară (pe care trebuie 

să le avem în vedere chiar și 
în sezonul rece! – în special 
pe zonele care sunt expuse 
direct la soare), acum este 
momentul să-i oferim cocktailul 
de hidratare și nutrienți de care 
are nevoie pentru a se reface, 
a-și recăpăta suplețea și pentru 
a ne pune bronzul în valoare, 
așa cum ne dorim după fiecare 
vară, nu-i așa?

E timpul pentru 
Aloe Vera Gelly!
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Produsul Lunii 

De ce Aloe Vera Gelly?
În esență identic cu sucul obținut direct din 
frunza de aloe, gelul nostru stabilizat de Aloe vera 
catifelează și cele mai sensibile epiderme. Forever 
a creat Aloe Vera Gelly special pentru aplicare 
topică în regiunile care necesită acțiune rapidă de 
calmare și refacere.

Cu peste 80% gel pur de aloe în compoziție, 
Aloe Vera Gelly este un must have în orice casă, 
în orice anotimp. Acest gel versatil, hidratant și 

calmant este ideal de luat în bagajul pentru orice 
călătorie. 

Dar dacă n-ai apucat să-l iei în vacanță sau 
când mergi să te bronzezi, îți spunem că este 
un produs excelent și la finalul verii, când pielea 
merită mai mult decât oricând ingrediente 
esențiale pentru calmare, hrănire, hidratare și 
pentru refacerea celulelor afectate de soare.

Beneficii cheie:
 � Aloe Vera Gelly hrănește, catifelează și 

este un produs ideal chiar și pentru cel 
mai sensibil tip de piele

 � Conține și vitaminele C și E, cu rol 
important în menținerea sănătății pielii

 � Formula include și alantoină, 
recunoscută pentru proprietățile sale 
calmante

 � Gelul gros, translucid, se absoarbe 
rapid în piele

 � Nu pătează hainele

 � Calmează rapid iritaţiile cutanate 
minore

 � Ideal pentru întreaga familie

 � Nelipsit din orice trusă de prim-ajutor

 � Iubit de vegetarieni

 � Certificat IASC (Consiliul Științific 
Internațional pentru Aloe)

Cum se folosește?
Simplu - din abundență, ori de câte ori simți 
nevoia! Pielea ta se va bucura și va primi doar 
doze generoase de ingrediente care o fac să 
respire din nou, să se regenereze, să arate și să 
se simtă așa cum îți dorești. 

Așadar, aplică Aloe Vera Gelly acolo unde pielea 
are nevoie de calmare sau hidratare, masând 
ușor, până se absoarbe.

Pentru un extra-răsfăț și o senzație și mai plăcută 
de răcorire și revitalizare, pune flaconul în frigider 
înainte de utilizare. Gelul delicat, rece va calma 
instantaneu pielea după expunere intensă la soare 
sau la alți factori de mediu care o pot afecta.
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Aloe Vera Gelly – un produs versatil

Știai că îl poți folosi:

 X ca mască pentru ten, de două ori pe 
săptămână – trebuie doar să aplici gelul pe 
tenul bine curățat și să-l lași să acționeze 
aproximativ 20 de minute înainte de a-l clăti 
cu apă călduță?

 X ca gel demachiant, pentru îndepărtarea 
machiajului și a impurităților? Aplică-l în palme 
și pe pielea ușor umezită, apoi masează-l 
blând câteva secunde pe toată suprafața 
tenului. În final clătește bine cu apă călduță și 
aplică o cremă de față adecvată. 

 X imediat după epilatul cu ceară sau folosirea 
lamei de ras, tocmai pentru proprietățile sale 
calmante extraordinare?

 X ca gel pentru păr, pentru definitivarea buclelor 
sau a coafurii preferate? 

Și pentru că tot suntem la capitolul păr, merită să 
știi că Aloe Vera Gelly poate fi folosit ca mască 
pentru scalpul uscat și iritat, la fiecare spălare 
– tot ce trebuie să faci este să utilizezi întâi 
șampon, să clătești bine și să aplici produsul la 
rădăcina părului, masând ușor scalpul și lăsând 

gelul să acționeze câteva minute. Pe lungimea 
părului, poți folosi balsamul (Aloe Jojoba 
Conditioning Rinse).

Un beneficiu în plus, la fel ca în cazul 
demachiantelor Forever din gama Sonya sau 
infinite, este că elimini necesitatea folosirii 
dischetelor demachiante, ceea ce înseamnă o 
contribuție importantă la protejarea mediului 
înconjurător.

Indiferent de sezon, dar mai ales în perioada 
estivală și la finalul ei, Aloe Vera Gelly este 
aliatul pielii suple, sănătoase și strălucitoare. 
Este gelul calmant și revigorant care 
intuiește cel mai bine nevoile pielii tale și 
nu trebuie să lipsească din niciun bagaj 
de plajă, de vacanță și din nicio casă, mai 
ales vara și la finalul ei. Așadar, este timpul 
pentru Aloe Vera Gelly!



Forever – locul în care te regăsești, indiferent de ocupație, vârstă sau pregătire 
profesională. 

Îți plac produsele Forever? De la a le consuma până la a avea afacerea de succes 
care îți transformă ţelurile în realitate este doar un pas – bucuria de a împărtăși 
cu ceilalți beneficiile produselor. Este și modul în care Mihaela Hudea, Manager, 
prezentă constant în Club 60, a reușit să-și împlinească cel mai mare vis.

Are o poveste frumoasă, care ne-a inspirat să vorbim cu ea și să-i aflăm secretele prin 
care își dezvoltă afacerea. Vă invităm s-o descoperiți în rândurile care urmează.

Am plătit un sfert din noua casă 
cu banii adunați din primul meu 

Spuneți-ne, pe scurt, 
povestea dumneavoastră 
– înainte și după Forever.

Numele meu este Mihaela 
Hudea, am 32 ani, sunt soție 
și mamă a 3 copii: Sarah - 7 
ani, Eva - 5 ani și Ben - 3 ani. 
Sunt de profesie Asistent 
Social, dar nu am apucat să 

activez în acest domeniu. În 
timpul facultății, am lucrat ca 
vânzătoare și îmi doream de 
pe atunci să-mi descopăr 
adevărata pasiune și să-mi 
câștig traiul dintr-o muncă pe 
care o iubesc. 

După ce m-am căsătorit, 
odată cu venirea pe lume 

a primei noastre fetițe, am 
descoperit bucuria de a face 
produse handmade. Iubeam să 
creez accesorii și decorațiuni 
cu propriile mele mâini, mă 
vedeam făcând asta toată viața 
într-un atelier drăguț, eram o 
mămică fericită.

an în Forever
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Dar cu timpul au mai venit 
doi copii, munceam foarte 
mult, până târziu în noapte, 
eram obosită și epuizată și 
începusem să nu mă mai bucur 
de ceea ce făceam. Cel mai 
mult mă frustra că trebuia să-mi 
cresc copiii între patru pereți și 
să-i scot afară doar “cu porția”, 
dar credeam că e singura șansă 
să rămân acasă, lângă ei.

Totul s-a schimbat acum 2 ani, 
când am testat pasta de dinți 
(Forever Bright Toothgel), care 
mi-a plăcut foarte mult (i-a 
plăcut și soțului). Așa că am 
decis să mă înscriu în Forever 
pentru mine și familia mea, 
fiind sigură că voi rămâne doar 
un simplu consumator, fără a 
dezvolta afacerea. Chiar i-am 
spus sponsorului meu că așa 
ceva nu voi face niciodată!

Dar testând mai multe produse, 
m-am îndrăgostit de ele, mi-am 
recăpătat energia, mă simţeam 
mai sănătoasă ca niciodată și 

mi-am zis – “de ce să n-am o 
reducere și mai mare la achiziția 
lor, dacă tot o să le consum 
constant?”. 

Așa că am început să le fac 
cunoscute și să spun povestea 
mea cu ele. Apoi mentora mea 
m-a invitat la întâlnirile de echipă 
și când am văzut atmosfera, 
sprijinul și prețul care se pune pe 
partea de dezvoltare personală, 
am zis “Wow, este exact ce am 
nevoie!” și am început să îmbin 
și Forever cu tot ce făceam până 
atunci.

Dar hotărârea că o voi face cu 
toată pasiunea și seriozitatea 
am luat-o când am participat 
la primul meu Success Day, în 
noiembrie 2019. Chiar urcasem 
pe scenă la Asistent Supervizor, 
dar m-am simțit ca la Manager . 

Iar când le-am văzut pe toate 
celelalte persoane calificate la 
niveluri mai înalte și stimulente 
mi-am spus: “Oamenii aceștia 

au plecat de unde sunt eu 
acum, dacă o să continui pe 
drumul acesta, voi ajunge și eu 
într-o zi unde sunt ei!”. Opt luni 
mai târziu mă calificam la nivel 
de Manager, dar îmi pregătisem 
discursul încă de când eram 
Asistent Supervizor.

Soțul meu, Ovidiu, m-a susținut 
de la început, chiar dacă nu 
vedea viitorul în asta (nici eu nu 
l-am văzut iniţial). Mă sprijinea 
cu tot ce putea, mai ales cu 
aspectele tehnice, editând și 
creând pentru mine și echipa 
mea diferite materiale care 
să mă ajute pe partea de 
promovare. 

Când am început, habar 
n-aveam cât de mult se va 
schimba viața noastră cu 
această oportunitate.

Visul nostru a fost dintotdeauna 
să ne mutăm la casă, ne rugam 
de ceva vreme pentru asta, 
dar nu aveam nicio perspectivă 
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financiară. Dețineam doar 
apartamentul și îmi place 
să spun că “i-am cerut lui 
Dumnezeu o casă, iar El ne-a 
dat oportunitatea FOREVER”.

Un an și jumătate mai târziu, 
mai exact în ianuarie 2021, 
semnam actele pentru casa 
noastră și un sfert din ea am 
plătit-o cu banii adunați din 
primul meu an în Forever. 

Până în decembrie 2020, am 
dezvoltat această afacere în 
paralel cu handmade-ul, dar 
apoi, în procesul de mutare la 
noua casă, am întrerupt această 
activitate, deoarece locuiam la 
socrii mei, unde n-o mai puteam 
practica și de atunci dezvolt 
exclusiv afacerea Forever. 

Sunt binecuvântată că am 
prins viziunea Forever la timpul 
oportun, pentru ca acum să mă 
bucur de sănătate, flexibilitate, 
dezvoltare personală, un mediu 
frumos de lucru, o echipă 
minunată, prieteni și un venit la 
care nu aș fi visat.

Aveți o afacere 
efervescentă și 
numeroase prezențe în 
CLUB 60 în ultimul an. Vă 
felicităm și vrem să știm: 
cum reușiți? Ce tehnici 
sau instrumente preferate 
de lucru  vă ajută?

Mulțumesc! Pe lângă sprijinul 
echipei și al mentorilor, cred 
că m-a ajutat și încăpățânarea 
moștenită din copilărie, pe care 
am transformat-o în hotărâre. 
Fiind mereu în competiție cu 
mine însămi, îmi doream ca 
luna ce urmează să fie mai 
bună ca precedenta. 

Entuziasmul față de ceea ce 
am descoperit, dragul de a 
ajuta oamenii, toate împreună 
m-au făcut să învăț din tot 
ce mi se oferea - întâlnirile 
de echipă, webinariile despre 
produse cu doamna doctor 

Corina Bălan, training-urile de 
dezvoltare personală și vânzări, 
dar și faptul că mă simțeam 
responsabilă față de fetele din 
echipa mea și dorința de a le 
vedea și pe ele reușind m-au 
ajutat să ajung aici.

Știm cu toții cât de 
importante sunt cele 4 
Repere ale Măreției pentru 
o afacere mereu stabilă. 
Cum mențineți echilibrul 
între ele?

Avem tot ce trebuie pentru 
a face această afacere 
măreață, atât din partea 
companiei - training-uri de 
business, sesiunile de întrebări 
și răspunsuri cu Rolf Kipp și 
webinariile despre produse cu 
Dr. Corina Bălan, dar și sistemul 
echipei foarte bine pus la punct. 
Trebuie doar aplicat în practică 
și asta încerc cu fiecare dintre 
Reperele Măreției.

În Recrutare, cel mai bine 
funcționează exemplul personal 
- cum mă simt, ce beneficii am, 
cum s-a schimbat viața mea. 
Așa mă conectez mult mai ușor 
cu cei care mă urmăresc și lor 
le e mai ușor să mi se alăture. 
Se inspiră din faptul că se 
poate să duci o viață mai bună. 

În momentul de față lucrez 
foarte mult pe lista de prieteni 
din Facebook, am scos-o la 
imprimantă și mă conectez cu 
toată lumea, inițiez conversații, 
apoi le propun să vadă 
mai multe informații despre 
oportunitatea de a lucra în 
mediul online.

Pe partea de Fidelizare, iubesc 
să am grijă de clienții mei, să 
fiu sigură că folosesc produsele 
cum trebuie, să le răspund 
la obiecții și să-i încurajez să 
testeze noi produse, să-i țin 
mereu aproape invitându-i la 
diferite prezentări de produse.

Iar pe partea de Productivitate 
și Dezvoltare, nu contează 
că cineva a ales să vină 
în business în calitate de 
consumator sau partener, arăt 
toate beneficiile de a ajunge la 
2 p.c. (asta dacă nu s-a înscris 
cu pachetul de start) și apoi 
beneficiile de a le promova 
la rândul său, spunându-și 
povestea cu produsele.

Îi țin pe toți prezenți și activi în 
grupurile noastre și îi invit să 
ia parte la sesiunile de echipă 
unde este o energie foarte faină 
și la evenimentele unde pot 
vedea mai multe povești de 
succes.
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Cum arată o zi de lucru în 
afacerea dumneavoastră 
și cum reușiți să îmbinați 
cu succes viața de familie 
cu succesul Forever, 
având în vedere că sunteți 
și mămică a trei copii 
minunați?

Afacerea Forever face parte 
din viața noastră, de mai bine 
de jumătate de an de când 
am renunțat la handmade și 
fac Forever full-time de lângă 
copiii mei. Aici am învățat să mă 
organizez, să renunț la activități 
de divertisment care nu-mi 
aduceau nimic bun (filme, jocuri 
pe telefon etc.), să folosesc 
timpul productiv și să fac unele 
sacrificii – de exemplu, să mă 
trezesc dis-de-dimineață.

Ziua mea începe la ora 6:00, 
iar până când se trezesc copiii, 
o am deja setată, unele treburi 
deja bifate și sunt încărcată cu 
energie pentru a face față cu 
bine programului.

Copiii mei știu că mami lucrează, 
face Forever, și că după micul-
dejun, de la 9:00-10:30, mami 
e în sesiune, timp în care fetele 
își fac ordine în cameră, ies în 
curte ori ascultă/se uită la ceva 
(bineînțeles că au voie să stea 
cu mine ori să mă întrerupă). 

După sesiune, până la prânz, 
îmi dedic timp pentru ei: ieșim 
în parc, facem lucru manual 
ori ne jucăm în curte. După ce 
îl pregătesc pe cel mic pentru 
somnul de amiază, uneori chiar 
din pat, de lângă el, îmi fac 
partea de abordări, iar după-
amiaza, după ce ajunge soțul 
acasă, o dedic întâlnirilor de 
echipă, live-urilor și prezentărilor.

Cum reușiți să vă 
mențineți echipa 
entuziastă, activă?
Eu sunt o persoană entuziastă 
și bucuroasă, pun pasiune în 
tot ce fac, trăiesc Forever și 
cred că asta e molipsitor.

Iubesc persoanele din 
echipa mea, le ofer tot 
sprijinul să crească, acesta e 
obiectivul meu principal, am 
o echipă minunată și vreau 
să le mulțumesc tuturor cu 
această ocazie că mi-au oferit 
încrederea lor, că le pot ajuta 
să-și împlinească visul.

În fiecare lună facem diferite 
campanii, de 2-3 zile, pe 
promovarea unor produse 
potrivite cu sezonul, campanii 
de recrutare, punem accent pe 
Activ și ne încurajăm să facem 
un punct pe săptămână și să 
dăm măcar un produs pe zi, iar 
unul dintre obiceiurile noastre 
e să ne întâlnim în fiecare 
dimineață cu echipa, de unde 
ne luăm motivația, energia și 
tips-uri noi.

foreverliving.ro
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Cum abordați recrutarea? 
Ce funcționează cel mai 
bine în ultima perioadă?
Iubesc Recrutarea, mă ajută 
să cunosc oameni noi și să 
aduc speranța că se poate 
trăi o viață mai bună chiar și în 
România.

Sunt zilnic prezentă în Social 
Media, arăt oamenilor cu ce mă 
ocup, cum s-a schimbat viața 
noastră, cât de fericită sunt 
datorită muncii pe care o fac de 
lângă copiii mei, apoi îi abordez, 
de la story, postări și le spun 
povestea mea. 

Le aduc speranța că pot avea 
o viață mai bună. Deși nu 
întotdeauna răspunsul este un 
“Da” imediat, mă detașez de 
asta și mă gândesc cum să-i 
ofer persoanei din fața mea 
tot ce trebuie să știe. Alegerea 
e a ei, nu a mea și, indiferent 
de răspuns, rămânem în relații 
bune și ceea ce e interesant 
este că se întoarce la momentul 
potrivit.

Și când cineva ia decizia să se 
alăture, îl asigur de tot sprijinul 
meu și întotdeauna ofer toate 
informațiile și beneficiile înscrierii 
cu pachetul de start, dar și 
varianta de a se înscrie cu o 
comandă mai mică, mai ales 
dacă vrea să rămână doar 
consumator.

Ce urmează pentru 
dumneavoastră în 
palmaresul succeselor 
Forever? La ce obiective 
lucrați anul acesta?

Forever este o companie foarte 
generoasă cu stimulentele, iar 
eu am foarte multe visuri care 
doresc să devină realitate, așa 
că nu am de gând să ratez 
vreunul.

Obiectivul meu principal este 
să-mi cresc echipa, să-mi văd 
fetele reușind să-și împlinească 
și ele visurile și inevitabil vor 

veni și calificările, și stimulentele 
mari.

În această toamnă, lucrez cu 
încă trei persoane să atingă 
nivelul de Manager. Pe lângă 
asta, bineînțeles că îmi doresc 
să ating toate stimulentele 

Forever și știu că e posibil 
ajutând suficiente persoane. Iar 
la asta lucrez cu drag, pasiune, 
hotărâre și bucurie.

Enjoy Forever!
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De sezon

cheieBeneficii

• Uscare rapidă, fără senzație 
lipicioasă

• 70% alcool

• Aplicare ușoară, fără necesitatea 
clătirii

• Formulă eficientă pentru curățare și 
protecție

• Hidratare cu Aloe vera

• Miros răcoritor și proaspăt de citrice

• Ideal pentru a fi folosit acasă, în 
exterior sau în călătorii

• Disponibil în varianta de 250 ml, 
perfect pentru întreaga familie



Deprinderile 
unui FBO

Acum câteva luni am început colaborarea, în calitate de specialist în 
marketing, cu o clinică de nutriție. Pentru a putea înțelege mai bine serviciile 
oferite de clientul meu, m-am înscris într-un program de slăbire, pe care l-am 
urmat timp de 2 luni, sub îndrumarea unui medic nutriționist. 

La prima consultație am stabilit obiectivele: câte kilograme vreau să slăbesc, 
în cât timp și de ce îmi doresc acest lucru. Ultima întrebare – de ce? – m-a pus 
ușor pe gânduri. Urma să-i înțeleg însă rațiunea abia la finalul procesului.

M-am pus pe treabă, cu informații 
și instrumente specifice. Am 
aprofundat etichetele produselor 
alimentare, focalizându-mă pe 
numărul de calorii. Am ținut 
un jurnal alimentar. Am urmat 
recomandări legate de rețete, 
combinații, liste de alimente 
recomandate, ore de masă. Am 
făcut mai mult sport. 

Rezultatul? Am slăbit 7 kilograme 
în 2 luni. Iar de atunci mă mențin, 
fără probleme, la greutatea dorită. 

Cum? Pentru că am căpătat 
anumite deprinderi. Iar acestea 
nu se bazează pe rezultatele 
așteptate (de exemplu numărul 
de kilograme indicate de 
cântar), ci pe ce fel de om îmi 
doresc să fiu. Mai bine zis, ce 
identitate am adoptat. 

Și mi-am adus aminte astfel 
de întrebarea de la început: 
de ce doresc să slăbesc? Iar 
răspunsul meu a fost ”Pentru 
că vreau să fiu un om în limita 

normală a greutății, sănătos, cu 
energie și poftă de viață”.

Atunci când vor să slăbească, 
majoritatea oamenilor se 
concentrează pe obiective și 
pe metode. Pe numărul de 
kilograme de înlăturat, perioadă, 
diete, obiceiuri ce trebuie 
adoptate sau abandonate. 

Toate acestea își au rostul lor, 
dar nu vor da rezultate (și mai 
ales nu de durată) dacă nu se 
produce și o schimbare de 
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identitate. Pentru că întrebarea 
principală la care e important să 
răspunzi, atunci când începi un 
proces de transformare, este 
”Cine vreau să devin? ”, nu ”Ce 
trebuie să fac?”.

”Ce trebuie să fac?” determină 
obiceiurile pe care le vei adopta 
și acțiunile pe care le vei 
întreprinde. Dar acțiunile sunt 
determinate de convingeri. Iar 
acestea provin din viziunea 
asupra lumii, din evaluarea pe 
care o faci asupra celorlalți, din 
imaginea pe care o ai asupra 
ta și, în final, din identitatea pe 
care o adopți. 

Cine vrei să fii? Care sunt 
caracteristicile personalității 
pe care ți-o dorești? Iar ca om 
de afaceri în Forever te poți 
întreba “Ce înseamnă, de fapt, 
identitatea de FBO?”.

A fi FBO înseamnă să ai 
convingerea calității produselor 
Forever și a capacității lor de a-i 
ajuta pe cei care le consumă. 
Înseamnă să te identifici cu 
echipa și să crezi în ajutorul pe 
care ți-l oferă. Înseamnă să ai 
certitudinea că vei urca în Planul 
de Marketing la nivelul dorit și 
să te comporți ca atare, încă de 
pe acum.

Toate aceste convingeri îți vor 
forma, de-a lungul timpului, 
deprinderi individuale de mare 
ajutor. Iată ce face, de obicei, 
un FBO de succes:

Consumă produse Forever. 
În orice moment în care are o 
nevoie, unui FBO autentic i se 
activează următoarea întrebare: 
”Pot să o rezolv cu un produs 
Forever?” 

Începând cu primele momente 
ale zilei, de la pastă de dinți 
și deodorant, continuând cu 
activitățile uzuale – curățenie, 
recreere, sport – și până la 
chestiuni generale, precum 
sănătatea și aspectul exterior, 
în fiecare moment un produs 

Forever își găsește buna 
utilizare. Iar rezultatele sunt, 
după cum se știe, excelente.

Are o viață socială activă. 
Caută ocazii de a se întâlni cu 
oameni noi sau de a întreține 
relații vechi. Își dorește să fie 
în preajma altor oameni, iar 
atunci când se găsește alături 
de ei, se simte bine, se simte 
în elementul propriu. Este de 
multe ori în centrul atenției, dă 
dovadă de simțul umorului, 
emană optimism și îi inspiră pe 
ceilalți. 

Îi ajută pe cei din jur. 
Observă nevoile celor cu care 
interacționează și vine cu soluții, 
în centrul lor fiind cele oferite 
de Forever. Face asta cu tot 
sufletul, dovedind implicare 
– întreabă cu sinceritate cum 
poate ajuta, ascultă activ și vine 
cu rezolvări creative. 

Este o cale spre bucurie, 
sănătate și armonie, pentru că 
știința a arătat că atunci când 

dăruiești, organismul eliberează 
neurotransmițători responsabili 
pentru starea de plăcere, de 
fericire.

Învață permanent. Și în 
perioadele liniștite, și atunci 
când întâmpină probleme, 
recunoaște aspecte din viața 
sa care pot fi îmbunătățite prin 
creșterea abilităților personale 
și citește, urmează cursuri sau 
învață de la colegi de succes 
pentru a satisface această 
nevoie. Pune cunoștințele 
dobândite în practică și se 
bucură de rezultatul lor.

Degajă entuziasm. Tratează 
cu obiectivitate aspectele 
negative și se concentrează 
pe cele pozitive din viața sa de 
FBO. Face cu pasiune activități 
care îl apropie și mai mult de 
”de ce”-ul personal și adună 
energie și experiență de acolo. 
O împărtășește apoi cu echipa, 
cu clienții, cu cei pe care 
intenționează să-i sponsorizeze. 
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Conștientizează cât bine îi face 
această energie pozitivă.

Se comportă ca un om 
de afaceri. Ca reprezentant 
al unui brand remarcabil, 
un FBO păstrează, în orice 
ocazie, standarde înalte de 
comportament și înfățișare, 
generând încredere și respect. 

Acordă atenție detaliilor precum 
părul, mâinile, machiajul, 
bijuteriile, vestimentația, dar și 
tonului vocii, cuvintelor folosite, 
instrumentelor de afaceri 
(automobil, telefon, laptop). Se 
recompensează investind parte 
din câștigurile sale în aceste 
lucruri.

Deprinderile unui FBO se 
învață, se repetă de suficient 
de multe ori încât să devină 
automatisme. Exemplele de mai 
sus urmează un mecanism care 
implică trei pași: observație, 
acțiune și rezultat. 

Primul pas determină dorința 
de a acționa, iar rezultatul oferă 
satisfacții sau recompense. 
Acestea duc la a căuta, la a 
observa noi semne care să 
declanșeze procesul și astfel, 
prin repetiție, aceste acțiuni 
devin obiceiuri. 

Este cel mai simplu mecanism 
de stabilire a deprinderilor 
pozitive. Decide-te să acorzi cât 
mai multă atenție indiciilor din 
jurul tău și să recunoști aspecte 
care te pot ajuta. 

Treci la acțiune în modul cel mai 
agreabil, dar și eficient. Bucură-te 
apoi de rezultate, pentru a 
te convinge de beneficiile 
obiceiului pe care tocmai îl 
dobândești.

Pentru a ajunge la nivelul 
dorit ca FBO este esențial să 
ai atitudinea potrivită. Să te 
comporți conform identității pe 

care ți-ai stabilit-o. Iar acest 
comportament este determinat 
de acțiuni și obiceiuri. Cu cât 
adopți mai multe deprinderi 
pozitive, cu atât drumul tău de 
FBO te va duce mai rapid și mai 
ușor acolo unde îți dorești.

Exercițiu
Cum te debarasezi, însă, 
de obiceiuri negative? Fă 
în așa fel încât ele să nu se 
declanșeze prin observație 
(ascunde telecomanda 
televizorului, nu pune prăjituri 
la vedere în frigider etc.). 

Gândește-te la aspectele 
negative ale respectivului 
obicei (boli, pierdere de timp, 
obezitate). Pune cât mai multe 
bariere în față, atunci când îți 
este greu să te abții (ex. pune 
pe altcineva să-ți ascundă 
telecomanda, dar scoate-i și 
bateriile ). 

Chiar dacă par puerile, 
aceste metode funcționează. 
Desigur, trebuie să existe și o 
minimă intenție de a scăpa de 
obiceiurile respective...

Alexandru Israil

Specialist marketing
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19Echipa Forever RomâniaAlexandru Miron, 
Coordonator Depozit București,
Forever Living Products România

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

Călătoria mea în Forever a început 
acum mai bine de 13 ani. Venind 
de la un job cu profil tehnic, în 
domeniul aviației, m-am bucurat 
că am trecut la un job mai activ, cu 
mai multă interacțiune umană. 

Când mă gândesc la primii mei 
pași aici, mereu îmi aduc aminte 
de primul sfârșit de lună pe care 
l-am avut. Dimineața am pregătit 
60 de pachete Touch of Forever, 
iar spre finalul zilei a trebuit chiar 
să le suplimentăm numărul. În 
acea perioadă lucram ca gestionar 
în  Băneasa, unde era depozitul cu 
cele mai mari vânzări.

În momentul de față, ocup funcția 
de Coordonator al Depozitului 
Central din București (Aviatorilor) 
și, chiar și după 13 ani de când 
sunt parte din echipa Forever, mă 
simt extraordinar în acest colectiv, 
lucru esențial pentru a avea 
longevitate la un loc de muncă. 

Le mulțumesc Dorei și lui Gabor 
Szőcs, Country Managerii Forever 
România & Moldova, pentru 
încrederea acordată și pentru 
că întotdeauna creează mediul 
armonios și de creștere de care 
avem nevoie pentru a evolua și 
pentru a merge mai departe în tot 
ce ne propunem.

Fiind o fire sportivă, am început să 
consum produsele Forever încă 
de la început. Îmi plac foarte mult, 
pentru că sunt de o calitate net 
superioară celorlalte de pe piață și 
chiar m-au ajutat să păstrez un stil 
de viață sănătos și activ, așa cum 
spunea un actor dintr-un vechi 
film de succes - “Live long and 
prosper”(Viață lungă și prosperă!).

În ce constă activitatea ta în cadrul 
companiei?

Activitatea mea principală se 
desfășoară în jurul gestiunii 
depozitului central din București, 
iar aici nu vă mai detaliez tehnic 
tot ce presupune, pentru că 
știți probabil, dacă ați citit în 

numerele anterioare ale revistei 
articolele despre colegii mei de 
la centrele de distribuție din țară. 
Dacă nu, vă invit să le răsfoiți pe 
foreverliving.ro/revista.

Pe lângă activitatea mea 
principală din cadrul depozitului, 
lucrez împreună cu Adi (Preda) 
pentru a ține legătura cu Forever 
Direct, asigurându-ne astfel că 
produsele Forever ajung la timp 
ca să vă bucurați de ele.

Îmi place să spun că lucrez 
inter-departamental, ajutându-mi
colegii din celelalte departamente, 
dacă am ocazia să fac asta. 
Întotdeauna mi-a plăcut să învăț 
lucruri noi, să mă implic și să pun 
umărul  acolo unde este nevoie.
Probabil cu mulți m-am văzut 
deja în decursul acestor ani la 
diversele evenimente organizate 
de companie, precum crosul 
Forever, evenimentele Success 
Day din București și din țară, 
Întâlnirile Anuale ale Managerilor 
și nu numai. Ne bucurăm de 
multe amintiri frumoase împreună 
și sunt convins că vom construi 
și altele în viitor.

Ce mesaj ai pentru Forever Business 
Owneri în această perioadă?

Spun acest lucru tuturor și 
probabil că nu auziți asta nici 
pentru prima și nici pentru ultima 
oară: „Sănătatea este pe primul 
loc”. Compania noastră oferă o 
gamă largă de produse de cea mai 
bună calitate pentru echilibrarea 
organismului, care ne ajută, prin 
dezvoltarea afacerii Forever, să ne 
atingem țelurile, indiferent dacă 
sunt sportive, legate de stilul de 
viață sau chiar de carieră. 

Pot spune că această perioadă, 
din 2020 până în prezent, ne-a 
demonstrat și ne demonstrează în 
continuare cât de important este 
mediul online și cât de mult ne 
apropie de fapt, chiar dacă suntem 
departe fizic. Ne putem bucura de 
lucruri simple, care în alte condiții 
ar fi inaccesibile, cum ar fi să ne 

vedem video cu părinții, prietenii 
sau partenerii de afacere.

Consider că tehnologia ne ajută să 
evoluăm și ne oferă multe facilități 
în orice tip de activitate și este, 
de asemenea, motorul care ne 
ajută să creștem viteza în tot ce ne 
propunem în activitatea noastră, 
să fim mai buni, să aducem 
produsele în casa și în viața dvs. 
Vă sugerez s-o îmbrățișați și s-o 
folosiți. În acest sens, de ajutor 
este site-ul www.foreverliving.ro 
prin care vă puteți desfășura 
complet activitatea (comenzi, 
înscrieri, folosirea linkului de 
marketing afiliat etc.). Noi vă stăm, 
oricum, la dispoziție și în depozitul 
din Aviatorilor, unde chiar dacă 
suntem nevoiți să păstrăm distanţa 
fizică, vă așteptăm mereu cu drag 
pentru a vă oferi produsele și, de 
ce nu, răspunsuri la întrebările pe 
care le aveți. 
În decursul anilor ne-am cunoscut, 
iar cu unii dintre dvs. chiar am 
legat prietenii. Pentru că Forever 
România este mai mult decât un 
business, este locul unde oamenii 
își găsesc resurse, prieteni și 
stilul de viață sănătos pe care și-l 
doresc atât de mult.

Mă bucur să vă salut prin 
intermediul acestei reviste, iar 
celor cu care nu am avut plăcerea 
să mă întâlnesc, vreau să le 
transmit că sunt nerăbdător să 
ne cunoaștem și să ne vedem la 
depozit în viitor. Vă aștept cu drag 
să ducem mai departe povestea 
începută acum 43 de ani de Rex 
Maughan, fondatorul companiei, 
cu și mai mult optimism și 
entuziasm.



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

CLUB60
Loredana Gânbuțan

Niculina Ștefana

Liliana Tivadar

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Marian & Dr. Monica Costiță 

Marilena Culișir

Maria Pop

Monica & Cristian Lepădatu

Mihaela Hudea

Ionuț & Georgiana Stroe

Andreia Deac

Valentina & Marius Chelu

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de 
Manager și mai sus care, în luna iulie 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

Vajda Katalin

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Rafael-Valer Loghin

Gizella & Marius Botiș

Viorica & Viorel Moca

Viorica & Ștefan Roșu

20 Club Forever
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Marius & Milentina Marcus

Nagy Ernő & Irma 



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

foreverliving.ro

Stimulent Forever 21

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

Liliana Berdan 
Silviu Ursu 
Vajda Katalin 
Marius & Milentina Marcus 
Nagy Ernő & Irma 
Loredana Gânbuțan
Liliana Tivadar
Niculina Ștefana 
Marilena Culișir 
Mihaela Hudea
Monica & Cristian Lepădatu 
Valentina & Marius Chelu 
Marian & Dr. Monica Costiță 
Ionuț & Georgiana Stroe 
Andreia Deac 
Viorica & Viorel Moca
Viorica & Ștefan Roșu
Daniel & Maria Parascan 
Robert & Andreea Varga 
Pethő Roland Tiberiu & Ágnes

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOP 20 în funcţie de p.c. 
non-manageriale realizate 
în luna iulie 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 iulie.

22 Top Forever
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P.C. non-manageriale

Liliana Berdan 
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TOP 20 FBO

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

iulie 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 iulie.

Vajda Katalin 

P.C. totale

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

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



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

Nume Localitate Sponsori
Iulia Elena Andrei București Constantin Ciustea

Iuliana Ardelean Leordina, MM Lenuța Iusco

Iulia Bălan Jariștea, VN Alexandru Răzvan Misa

Cristina Bernat Valu lui Traian Loredana Mirela Bogoi

Carina Cherciov Timișoara Bogdan Obada

Constantin Ciustea Timișoara Daniela Leucă

Dezső Etelka Târgu-Mureș Deák Mihály & Katalin

Irina Dolha Bogdan Vodă, MM Lenuța Iusco

Mariana Dragosela Râșnov, BV Elena Misa

Florin Eduard Isăilă Cioranii de Sus, PH Denisa Ioana Mirică

Florica Lascău Oradea Rafael-Valer Loghin

Daniela Leucă Draxini, BT Florin Eduard Isăilă

Ioana Lipai Oradea Cristina Ștefăniță

Rafaela Cristella Loghin Baia-Mare Rafael-Valer Loghin

Lidia Mandache Techirghiol, CT Iuliana Mirela Popescu

Denisa Ioana Mirică București Carina Cherciov

Alexandru Răzvan Misa Timișoara Ioana Lipai

Bogdan Obadă Botoșani Iulia Bălan

Aurica Luminița Panovici Sighetu-Marmației Liliana Tivadar

Alexandra-Mihaela Pistol Berceni, IF Viorica & Ștefan Roșu

Cristina Ștefăniță Muntenii de Jos, VS Corina-Petronela Ținta

Ileana Surdu Craiova Liliana & Marin Ilina

Corina-Petronela Ținta Roman, NT Mariana Dragosela

Calificările lunii iulie

24 Calificările lunii iulie
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Calificările lunii iulie

Calificările lunii iulie
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25

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

Nume Localitate Sponsori
Niculina Ștefana Târgoviște Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Senior Manageri

Nume Localitate Sponsori
Sefora Herbei Cintei, AR Ramona Pop

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
Lenuța Iusco Sighetu-Marmației Liliana Tivadar
Mariana Voiculescu Bucșani, DB Niculina Ștefana



Calificări Globale

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

Asistent Manageri Localitate Sponsori
Sorin Lazăr Bila Remeți, BH Rebeca Dihel

Rodica Marton Hlipiceni BT Sorin Lazăr Bila

26   Calificările lunii iulie
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Supervizori Localitate Sponsori
Marioara Burtea Câmpineanca, VN Anca Constantin

Alina Estera Cazacu Florești, CJ Dina Sferle

Mirela Cătălina Dinu Târgoviște Valentina Chelu

Elena Miala Topoloveni, AG Irina Burcea

Georgiana Neculai Brăila Roxana Jilavu

Simona-Sanda Popovici Timișoara Ana-Maria Scobercea

Maria Loredana Tiba Oțelu Roșu, CS Lucia Șuteu

Olga Condrasova Briceni, Rep. Moldova Lilia Pistriuga

Manageri Localitate Sponsori
Raul Andrei Andreica Tăuții de Sus, MM Raluca Bud

Rebeca Dihel Cintei, AR Sefora Herbei

Karina Frătuțescu Lugoj, TM Marius & Milentina Marcus

Natalia Daniela Reuțchi Cucuruzu, GR Gabriela & Vasile Ghivirigă



Supervizori Localitate Sponsori
Marioara Burtea Câmpineanca, VN Anca Constantin

Alina Estera Cazacu Florești, CJ Dina Sferle

Mirela Cătălina Dinu Târgoviște Valentina Chelu

Elena Miala Topoloveni, AG Irina Burcea

Georgiana Neculai Brăila Roxana Jilavu

Simona-Sanda Popovici Timișoara Ana-Maria Scobercea

Maria Loredana Tiba Oțelu Roșu, CS Lucia Șuteu

Olga Condrasova Briceni, Rep. Moldova Lilia Pistriuga

www.foreverliving.ro

foreverliving.ro    

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 27

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

Adela Manci Lupeni

Adela Trandafir Bucovat

Adina Cioclut Arad

Adina Miculaiciuc Buteni

Adrian Dumitrescu Targu Jiu

Adriana Dragomir Ologeni

Adriana Stoianov Timisoara

Agnes Csutak Targu Secuiesc

Albert Attila Toaso Odorheiu Secuiesc

Alexandra Ban Oradea

Alexandra Cazan Simeria

Alexandra Dutulescu Bucuresti

Alexandra Pantiru Stefanestii De Sus

Alexandra Pop Somes-Odorhei

Alexandra-Tatiana Marian Zalau

Alexandrina Adriana Sopterean Turda

Alina Gabriela Miclea Ploiesti

Alina Oana Filip Bucuresti

Alina Paula Bajan Sericu

Alina Andritoiu Constanta

Alina Budei Edinet, Rep. Moldova

Alina Costea Arad

Alina Frantescu Lugoj

Ana Gianina Muscoi Medgidia

Ana Maria Laura Stan Targoviste

Ana Maria Nitu Bucuresti

Ana Valeria Popovici Caransebes

Ana Maria Avasalcai Lipova

Ana Teris Axentii Chisinau, Rep. Moldova

Ana Turtureanu Singerei, Rep. Moldova

Ana-Maria David Viisoara

Ana-Maria Hadarean Viisoara

Ana-Maria Pavel Valea Lupului

Ana-Maria Toderas Suncuius

Anca Alina Boje Bucuresti

Anca Costina Raiu Bistra

Anca Maria Draghici Diosig

Anca Bobocel Targoviste

Anca Roman Bucuresti

Ancuta- Adriana Gutu Arad

Anda Mirabela Antonesei Falticeni

Andrada Pasca Timisoara

Andras-Lorand Antal Targu Mures

Andreea Alexandra Nicolae Ploiesti

Andreea Cristina Jufa Brasov

Andreea Maria Lungu Ineu

Andreea Vasilica Nascu Suceava

Andrei Costis Ciorogarla

Andrei-Aurel Pinte Remecioara

Anghel Ileana Daniela Bucuresti

Anisoara Matei Sirna

Anisoara Tirnovan Moara Nica

Anisoara Zausila Odobesti

Anna-Maria Kaszta Sarmasag

Badea Andra Craiova

Balazs Imola Madaras
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Bangean Elisabeta-Alexandrina Vulcan

Beata Kelemen Miercurea Ciuc

Bianca Georgiana Buza Urziceni

Bianca Indrie Olcea

Bianca Jianu Sacalaz

Bogdan Marinel Velea Draganesti-Vlasca

Borbala Zsuzsanna Luka Zalau

Botnarescu Denisa-Maria Viisoara

Brutiu Alexandra Maria Arad

Camelia Margareta Golosie Arad

Camelia Moiceanu Com Leresti

Carmen Ana-Maria Pirlea Titu

Carmen Elenora Gandac Bucuresti

Carmen Erimia Constanta

Carmina Keszeg Seuca

Casandra Andreea Madalina Pitesti

Catalin Adrian Chirnogea Medias

Catalin Gabriel Mazilu Constanta

Catalin Ungureanu Nicolae Balcescu (Flamanzi)

Catalina Ilie Damboiu Bucuresti

Catalina Matcovschi Chisinau, Rep. Moldova

Cecilia Scurtu Berzunti

Ciprian Gabriel Onisa Cavnic

Claudia Florica Varga Marghita

Constantin Cristea Petrosani

Constantin Moisa Bucuresti

Constantinescu Florentina Voluntari

Cosmin David Lazuri

Cosmina Nanescu Timisoara

Cosmina Uluitu Campineanca

Cosmin-Daniel Cioroianu Craiova

Covaliu Ciprian Manolea

Crenguta-Elena Turturica Rosiori De Vede

Crina Stinca Briceni, Rep. Moldova

Crina Tuica Arad

Cristina Tabaras Alunis

Cristina Turculet Iasi

Cristina Zugravu Bucuresti

Csongor Nemes Targu Mures

Daiana Sovrea Somcuta Mare

Dalina Urzica Schitu Golesti

Daniel Buzatu Com. Cicrlau

Daniela Marilena Musat Navodari

Daniela Bogoi Sibiu

Daniela Busila Vidra

Daniela Cristina Rosu Botosani

Daniela Csobi Targu Mures

Daniela Gaman Craiova

Daniela Prisecariu Magiresti

Daniela-Andreea Neagu Ion Creanga

Danut-Marinel Puscas-Mare Zalau

Denisa David Oradea

Denisa Racasan Ploiesti

Diana Corina Siladi Oradea

Diana Filimon Chisinau, Rep. Moldova

Diana Mada Pietroasa

Diana Moisuc Ploiesti

Diana-Gabriela Paul Baia Mare

Doina Cernat Vama

Dragu Luiza Georgeta Carpen
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Dumitru Vidinei Constanta

Eduard-Florentin Barbu Bilciuresti

Elena Daniela Matache Urlati

Elena Papara Brasov

Elena Rusu Ungureni

Elena Soare Poienarii Apostoli

Elena-Tatiana Po-Dragusin Chisineu-Cris

Eliza-Tabita Buliga Campia Turzii

Emanuela Perju Timisoara

Emanuela Vascan Arad

Emanuela-Alexandra Trifon Periam

Emese-Andreea Criste Satu-Mare

Emilia Raluca Trif Baia Mare

Eniko Katalin Foszto Bradut

Eugenia Lucia Minzat Dej

Eunice Tamara Kovacs Com. Ghioroc

Ferencz Baia Reghin

Filis Ali Valu Lui Traian

Florica Lucica David Zalau

Florica Chitaniuc Botosani

Florica Iacob Craiova

Floricica Chivu Tandarei

Florin Mihai Iliescu Craiova

Florina Plesa Constanta

Gabriela Bolojan Oradea

Gabriela Iuliana Aruxandei Resita

Gabriela Roxana Ticu Baia

Genoveva Minodora Nita Bucuresti

Georgeta Craciun Craiova

Georgeta Preda Piscu Sadovei

Georgiana Toma Constanta

Gheorghe Tamas Bucuresti

Ghiorghiana Nagy Bistrita

Gina Boroeanu Piatra-Neamt

Ileana Fozecas Baia Sprie

Ina Iurcu Chisinau, Rep. Moldova

Ingrid Nagy Baraolt

Ioana Aurelia Sas Tarnaveni

Ioana Pirvu Targoviste

Ioana-Irma Ros Hunedoara

Ionel Enciu Constanta

Ionela Florentina Danci Baia Mare

Ionela Violeta Luca Balotesti

Ionela Capuano Targu Neamt

Ionela Patrascu Bucsani

Ionela-Maria Hanganut Bistrita Bargaului

Ionut  Eugen Ignat Buciumeni

Ionut Iftimie Braila

Irina Nicoleta Constantin Trivalea-Mosteni

Irina Capatina Bucsani

Irina Danciu Baia Mare

Irina Petrea Bucuresti

Irina Podgornii Balti, Rep. Moldova

Jenica Cornelia Trif-Mania Tileagd

Jozsef Attila Toth Ogra

Julia Szep Baraolt

Kadar Emoke Eva Odorheiu Secuiesc

Kelemen Elisabeta Sarmasag

Kerestely Eva Darjiu

Kinda Pal Gheorgheni

Calificările lunii iulie
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Kinga Bodo Miercurea Ciuc

Kinga De  Decker Dumbravita

Kosa-Timar Szabolcs Ciceu

Larisa Ceama Malini

Laura  Andreea Ispas Faget

Lenuta Bobeanu Scanteia

Lenuta Chirila Focsani

Licuta Macreanu Constanta

Lidia Bucur Telega

Lidia Nicolae Sirna

Ligia Urs Caprioara

Liliana Buga Craiova

Liliana Foamete Bacau

Liliana Munteanu Braila

Liliana Mursa Satu-Mare

Liliana Ulici Tisa

Livia Tincuta Bona Tarta Caransebes

Livia Halasz Sighetu Marmatiei

Liviu Nicolae Barsan Bucuresti

Loredana Borsos Giroc

Loredana Neculai Roman

Loredana Pavel Plopu

Loredana Zaharia Petrosani

Lucia Grigoret Riscani, Rep. Moldova

Lucretia Daniela Lechintan Oradea

Lucretia Axini Constanta

Ludmila Braniste Iasi

Madalina Ahritculesei Iasi

Madalina Paraschivoiu Vaideeni

Madalina Stanescu Cumpana

Magdiela Ghisoiu Ploiesti

Manuela Ardeleanu Bacau

Margareta Baciu Balcani

Maria Magdalena Visovan Cluj-Napoca

Maria Bogdan Bontesti

Maria Cojan Valea Seaca (Nicolae Balces

Maria Copusciulu Vulcanesti, Rep. Moldova

Maria Coroian Cluj-Napoca

Maria Covasa Musenita

Maria Dumitru Bacau

Maria Ibolya Torok Sindominic

Maria Ivanciuc Oncesti

Maria Lucaciu Zalau

Maria Mihalca Sighetu Marmatiei

Maria Rautu Botosani

Maria Rus Sintereag

Maria Simon Gheorgheni

Maria Stanciu Constanta

Maria-Andreea Trif Altina

Maria-Mirabela Mocanu Rediu

Mariana Teodora Trifa Nojorid

Mariana Deleanu Poiana Teiului

Mariana Hotca Com. Turt, Satu Mare

Mariana Lazar Sanpetru

Mariana Negrescu Drobeta-Turnu Severin

Mariana Nuta Habeni

Mariana Rotaru Joita

Mariana Tanase Jorasti

Marilena Geonete Cobadin

Marin Scvirov Chisinau, Rep. Moldova

Calificările lunii iulie
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Marina Cepoi Edinet, Rep. Moldova

Marina- Petronela Chirila-Baraboi Trifesti

Marina Popescu Susani

Marinela Paraschiv Branceni

Mihaela Liliana Slevoaca Suceava

Mihaela Melinda Nazare Cuza Voda

Mihaela Beliga Zalau

Mihaela Dedis Rosu

Mihaela Draghia Timisoara

Mihaela Elena Calin Ploiesti

Mihaela Enciu Bucuresti

Mihaela Filip Baia Mare

Mihaela Ioana Plitan Sacel

Mihaela Purcaru Bacau

Mihaela Rusu Bacau

Mihai Alexandru Danci Baia Mare

Mioara-Daniela Mutiu Sibiu

Mirabela Dragomir Timisoara

Mirabela-Daciana Pischis Iadara

Mircea Petrisan Sibiu

Mirela Silvia Stoiciu Bucuresti

Mirela Velicu Constanta

Mirela-Mihaela Burlacu Targoviste

Monica Dinca Bucuresti

Natalia Doroftei Iasi

Nechita Constantin-Gabriel Radaseni

Nicoleta Mihestean Cluj-Napoca

Nicoleta Oancea Corbeanca

Nicoleta Pitica Bacau

Nina Simion Cantemir, Rep. Moldova

Noemi Nagy Racu

Oana Mihaela Poenar Novaci

Oana-Angela Tanca Bistrita

Ocsana Muntean Cluj-Napoca

Oros Erika Oradea

Oros Monica Ioana Zalau

Ovidiu Camenita Giroc

Ovidiu Ilie Mangalia

Parmena Flavia Ardelean Santana

Patka Ildiko Gheorghieni

Patricia Moza Arad

Paul Sebastian Voinea Craiova

Paulina Nita Bucuresti

Paulina Tarna Floresti, Rep. Moldova

Pavel Doamnei Com Forasti, SV

Petru Vasile Ardelean Arad

Petruta Violeta Halmac Corbasca

Pop Floare Zalau

Radu Singurel Cluj-Napoca

Raducanu Alina Ana Maria Cosesti

Rahela-Georgeta Bota Iaslovat

Raluca Georgeta Sarkady Campulung La Tisa, MM

Raluca Mincu Ploiesti

Raluca-Maria Fit Paclisa

Ramhona Rusu Unguriu

Ramona Miroiu Voluntari

Rebeca Jucan Rascruci

Reka Vass Baraolt

Renata-Monica Andor Ploiesti

Renate Terezia Ardelean Arad

Calificările lunii iulie



33

foreverliving.ro

Rita Balais Ploiesti

Rodica Aprodu Chisinau, Rep. Moldova

Rodica Grosu Bucuresti

Rodica-Daniela Pop Bistrita

Romica Stanescu Baltesti

Rotaru Elena Vulturi

Roxana Petruta Humelnicu Bacau

Ruxandra Tudorache Bucuresti

Ruxandra-Alina Mariuta Bucuresti

Sarolta Aletta Nagy Baraolt

Sebastian-Vasile Bodea Baia Mare

Silvia Cangea Digolean Chisinau, Rep. Moldova

Silvica Birdanas Vaslui

Silviu Florin Tabirca Bucsani

Silviu Georgiu Beclean

Simina Rusu Focsani

Simona Gabriela Slabu Turcoaia

Simona Pavaloiu Baia Mare

Simona Tepus Craiova

Simona Vlad Braila

Sorin Marcolea Unguriu

Sorina Gitu Tirgu Ocna

Stefania Maftei Iasi

Stratila Florica Rediu

Svetlana Vacaru Edinet, Rep. Moldova

Szabo Szende Sfantu Gheorghe

Szollosi Amalia Kriszta Sovata

Sztankovici Aniko Satu-Mare

Tabita Martin Beznea

Tabita-Semida Lucaciu Brusturi

Tamara Costisin Iasi

Tatiana Ilieas Iasi

Teodora Venter Oradea

Tiberius Boghian Sfantu Gheorghe

Tina Zamfir Ploiesti

Tita Gongu Buzau

Tunde Andras Baia Mare

Tunde Maier Brasov

Valentin Ifrim Boghesti

Valentin Surdu Craiova

Valeria Kovacs Recas

Valerica Salcudean Targu Mures

Varga Kinga Targu Mures

Varvaruc Florina Darabani

Vasile Vlad Vaslui,

Veruta Tanase Barlad,

Victoria Carmen Restea Oradea

Victoria Rudenco Chisinau, Rep. Moldova

Viorica Halmac Corbasca

Viorica Ilie Constanta

Viorica Mesaros Ocna Sugatag

Virginia Neculai Braila

Vlad-Ionut Filip Carbunari,

Ximena Prodan Moldova Noua

Zaharia Victor Bucuresti

Zsuzsanna Lado M. Ciuc

Calificările lunii iulie
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