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VOM CREA UN MEDIU PROFITABIL ÎN CARE ORICINE SĂ POATĂ DEVENI
ÎN MOD DEMN CEEA CE ÎŞI DOREŞTE, ÎN CARE SĂ NE LĂSĂM GHIDAŢI DE
INTEGRITATE, EMPATIE ŞI BUCURIE. VOM CREA ŞI VOM PREŢUI PASIUNEA
PENTRU ŞI CREDINŢA ÎN COMPANIA ŞI PRODUSELE NOASTRE, PRECUM
ŞI ÎN INDUSTRIA DIN CARE FACEM PARTE. VOM CĂUTA MEREU SĂ NE
ÎMBOGĂŢIM CUNOŞTINŢELE ŞI SĂ MENŢINEM ECHILIBRUL. MAI PRESUS
DE TOATE, VOM DA DOVADĂ DE CURAJ PE MĂSURĂ CE VOM CONDUCE
COMPANIA ŞI VOM ÎNDRUMA FOREVER BUSINESS OWNERII.

”

SUNTEM PRIVILEGIAŢI CĂ AM AJUTAT ATÂT DE MULTE PERSOANE SĂ DUCĂ O VIAŢĂ
MAI BUNĂ PRIN MUNCA LOR ASIDUĂ ÎN CONSTRUIREA AFACERII FOREVER.
Alăturându-te, vei avea şi tu posibilitatea de a atinge măreţia, nu numai prin recompensele Planului de
Marketing, ci şi prin abilităţile noi pe care le vei dobândi pe drum. Vei învăţa să comunici mai bine. Vei
învăţa cum să îi conduci pe alţii spre o viaţă mai bună. Dacă vei aplica în mod consecvent principiile pe
care le-ai învăţat în această broşură, sunt încrezător că vei reuşi aşa cum au făcut-o alţii înaintea ta. Totul
este făcut pentru un nou TU: mai sănătos, mai fericit, mai împlinit!
Mereu al vostru,
Gregg Maughan
Preşedinte
Forever Living Products
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FIŢI UN CATALIZATOR
AL TRANSFORMĂRII
Marile companii sunt ridicate de liderii care vor să
schimbe lumea, nu să obţină câştiguri uriaşe peste
noapte. De aceea visul lui Rex a devenit realitate, a
rodit pentru totdeauna în vieţile a milioane de oameni și
este o misiune de suflet pentru fiecare dintre noi.
Forever a pus schimbarea chiar la temelia sa. A încurajat, a
respectat şi a produs transformări în stilul de afacere, în stilul
de viaţă, în felul cum muncim şi reuşim în echipă.
A dovedit în momente dificile că are putere, energie şi strategie
să meargă mai departe, aşa cum a fost în anul când plantaţiile
de aloe au fost devastate de vreme. Rex a folosit acel moment
pentru a da un nou impuls afacerii globale. Vânzările au trecut
testul, iar alegerea făcută atunci avea sa devină atuul care a
propulsat Forever într-o creștere fără precedent.
De peste patru decenii Forever demonstrează că se pricepe
foarte bine la asumarea riscurilor, căutarea oportunităţilor şi
inovaţie. Anii 2020 şi 2021 ne-au arătat tuturor că afacerea
se schimbă, lumea întreagă se schimbă mai mult şi mai
rapid ca niciodată.
De aceea pentru a reuşi, există o singură cale - să ne
schimbăm şi noi la fel de profund şi în acelaşi ritm cu ceea
ce ne înconjoară. Pentru că nu mai este ca în trecut, când
companiile mari le întreceau pe cele mici. De-acum înainte
doar cele care se adaptează rapid le vor surclasa pe cele
care se mişcă lent.
Ascultându-vă în toți acești ani poveştile de succes, am
descoperit că de fiecare dată schimbarea în acţiune vine din
schimbarea radicală a modului de a gândi. Iar cel mai rapid
schimbi modul unui om de a gândi când te conectezi cu
inima lui. Am învăţat asta de la Rex şi o simţim zilnic cu toţii
în Forever. Acesta e lucrul care nu se schimbă niciodată, dar
ajută decisiv ca lucrurile să se schimbe. E crezul şi modul de
acţiune Forever. Chiar dacă între noi se află distanţa fizică şi
tastatura, păstrăm vie relaţia cu oamenii – cei noi şi cei care
ni s-au alăturat deja.
Punem suflet în fiecare conversație cu ei, ne bucurăm de
fiecare întrebare şi îi ascultăm mereu cu inima deschisă.

Dedicăm timp să-i cunoaştem cu adevărat, să le înţelegem
viaţa, visurile, ceea ce au nevoie. Pentru ca mai apoi să le
dăruim ceea ce avem mai de preț – oportunitatea Forever,
acest dar care îi conduce către trăirea celor mai îndrăznețe și
nebănuite visuri ale lor. Și uneori chiar spre mai mult de atât.
Pentru că noi suntem capabili să le vedem potenţialul şi să-i
susţinem pas cu pas pentru a şi-l împlini.
Valorile Forever ne arată că în afacerea noastră putem să
alegem confortul. Sau putem să alegem curajul. Dar nu le
putem alege pe amândouă. Curajul înseamnă tocmai a ne
asuma că succesul implică întâi de toate participarea la
schimbări.
Iar azi e vorba de provocarea lumii digitale, de transformarea
pe care online-ul o aduce pentru totdeauna şi care devine
stil de afacere, nu e un simplu proiect pe care companiile
să-l bifeze şi să treacă mai departe.
John F. Kennedy spunea: “Schimbarea este legea vieţii şi cei
care privesc doar spre trecut şi prezent ratează sigur viitorul.”
Forever este compania care s-a născut pentru viitor şi a
simţit pulsul viitorului înaintea multora. A avut viziune, a avut
curaj să creeze drum către viitor şi a avut mereu puterea de
a atinge inima oamenilor.
Continuaţi aşadar să fiţi un catalizator al transformării.
Amintiţi-vă că măreţia vine dinspre interior spre exterior. Şi
acţionaţi zi de zi pentru a vă exprima propria măreţie şi a o
încuraja și pe a celorlalţi să intre în acţiune. Şi viitorul vă va
răsplăti pe deplin eforturile.
Cu multă bucurie și entuziasm, continuăm împreună pe
drumul succeselor voastre Forever.

Dr. Szőcs Gábor & Dr. Szőcs Dóra
Country Manageri Forever România & Rep. Moldova
foreverliving.ro
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Vara aceasta ne-am strecurat printre rigorile pandemiei și, împreună cu un
grup mare de prieteni, am navigat mai mult de două săptămâni în insulele
Ciclade.
Zona aceasta din marea Egee îți aduce aminte, inevitabil, de cuvântul ciclon.
În perioada estivală acolo bate cu putere Meltemi, un vânt din nord care
poate atinge viteze de 30-35 de noduri marine, situație inconfortabilă pentru
navigație. Acesta a fost, de altfel, și cazul nostru.
În seara celei de-a treia zile
de navigație, când de-abia ne
obișnuiserăm cu valuri relativ
mari și rafale puternice de vânt,
am ancorat cele trei veliere
într-un port unde am întâlnit un
alt vas navigând sub pavilion
românesc.
Întâmplător, oamenii îl
cunoșteau pe unul dintre noi,
așa că au fost schimbate

câteva impresii de vacanță. Am
aflat astfel că ei intenționau să
se întoarcă, întrucât prognoza
meteo pentru intervalul următor
prevestea creșterea intensității
vânturilor în zona unde doream
să navigăm. Oamenii spuneau
că au venit în vacanță, să se
relaxeze, nu să se streseze.
După o discuție scurtă,
grupul nostru a decis totuși
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să continue conform planului
inițial. Și astfel am avut parte, în
următoarele două săptămâni,
de o vacanță minunată,
presărată cu aventuri, peisaje
extraordinare, experiențe
deosebite, plăcerea de a naviga
la vele, sentimentul de a fi
împreună și de a ne ajuta unii
pe alții.

Afacere Forever
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Antreprenorii nu locuiesc
în zone de confort. Ei au în
permanență un impuls interior
care îi face să exploreze noi
oportunități, să caute soluții, să
construiască, să se dezvolte.
Ei bine, când merită să ieși
dintr-o zonă de confort și cum
poți face acest lucru?
Un prim răspuns poate fi
”atunci când beneficiile
potențiale sunt mult
mai mari decât riscurile
asumate”. Analizează obiectiv
ce ai de pierdut dacă o faci.
Care este cel mai rău lucru care
ți se poate întâmpla?
De partea cealaltă, întreabă-te
unde poți ajunge dacă vei face
acest pas? Ce poți câștiga
dacă depui efortul necesar?

Iar toate acestea s-au datorat
faptului că am avut curajul de
a renunța la varianta comodă
și a ne asuma un parcurs
provocator, dar care ne-a oferit
multe satisfacții. Aceasta este,
de fapt, o bună definiție a ieșirii
din zona de confort.
Antreprenorul din tine a lăsat
în urmă zona de confort atunci
când a decis să devină FBO.
Dar pe parcursul carierei tale vei
întâlni și alte momente în care,
dacă iei decizii curajoase, vei
ieși în câștig. Un prim pas este
să recunoști aceste situații.
De obicei, ele sunt caracterizate
de un conflict interior. O parte
din tine vede oportunitatea
și este atrasă de această
perspectivă, iar o altă parte
din tine, mai comodă și
mai prevăzătoare, vine cu
argumente contrare.
Dar, câtă vreme ai reușit să ieși
dintr-o zonă de confort atunci
când ai devenit FBO, înseamnă
că poți face la fel și în alte
situații. Iată câteva exemple
posibile:

Abordarea unei persoane
necunoscute. Poate că eviți
astfel de momente din cauza
fricii de refuz. Dar ce ai de
pierdut cu adevărat în această
situație? Pe de altă parte, ce ai
avea de câștigat dacă reușești
o nouă sponsorizare? Merită să
lași comoditatea sau mândria
să-ți afecteze această șansă?
Decizia de a face un mare
pas înainte în Planul de
Marketing. Sigur, este nevoie
de efort și dedicare, de timp
investit și concentrare. Dar este
singura modalitate de a ajunge
acolo. Stând în zona proprie
de confort și continuând să faci
lucrurile la fel, nu te poți aștepta
ca schimbarea să vină de la
sine.
Renunțarea la job pentru a
te dedica Forever. Este un
pas curajos, iar faptul că nu
te mai poți baza pe un salariu
lunar te obligă să gândești
ca un antreprenor. Pentru el,
riscul este prezent tot timpul în
ecuația succesului. La fel însă și
câștigul.

Dacă în ecuație sunt factori
precum insuficienta încredere
în sine, comoditatea, lipsa de
energie sau rutina, răspunsul
este clar în favoarea pasului
înainte. Omul rațional din tine
știe acest lucru și va acționa în
consecință.
O mare barieră în calea
înaintării este instinctul
de conservare exagerat.
Partea ancestrală a creierului
nostru este dezvoltată ca
urmare a evoluției într-un mediu
preponderent ostil, în care
primejdia pândea la tot pasul.
Acesta este motivul pentru care
omul se gândește, în primul
rând, la varianta negativă atunci
când analizează o decizie pe
care trebuie să o ia. Dar în
lumea modernă primejdiile sunt
de o cu totul altă natură. De
aceea e bine să dai întâietate
argumentelor raționale, cele
care țin de acumularea de
cunoștințe și de gândirea
logică, și mai puțin de instinct.
În exemplul meu de mai sus,
gândul te duce în mod firesc
la tragedii care se pot întâmpla
pe mare, în condiții vitrege. Dar
foreverliving.ro
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raționalul știe că orice velier
este dotat cu o chilă, contragreutatea din partea inferioară
care face ca răsturnarea vasului
să fie imposibilă.
Plus instrumente electronice de
navigație de ultimă generație,
infrastructură modernă pentru
deplasare și comunicație și alte
elemente care reduc practic
la zero șansele unui accident
major.
Ieșirea din zona de confort
presupune, totuși, anumite
sacrificii. La finalul călătoriei
noastre în insulele Ciclade am
avut și câteva vânătăi, obiecte
pierdute în apă sau vele sfâșiate
din cauza vântului puternic.
Nimic major însă, în comparație
cu minunățiile de care am avut
parte.
O altă mare barieră care ne
păstrează în zona de confort
este comoditatea. Uneori,
tradusă elegant în lipsa voinței.
Un antidot, în acest caz, poate
fi ambiția. Dorința de a deveni,
de a urca pe diverse planuri
este prezentă în majoritatea
oamenilor și poate fi accesată

atunci când căutăm argumente
spre a ieși din zona de confort.
E bine să acorzi atenție și altor
motivații pe care le întâlnești,
atât în forul tău interior, cât și în
discuțiile cu alții. ”N-am suficient
timp”, de exemplu, trebuie
tradus prin ”nu este suficient de
sus în lista mea de priorități”.
Ce trebuie să faci pentru a
schimba această ierarhie?
Lipsa încrederii în sine
poate sta, de asemenea,
în calea deciziei de a face
un pas curajos înainte.
Dacă pornești de la început
cu îndoială, cu sentimentul că
nu vei putea face acest pas,
atunci presimțirea ta are șanse
maxime să se adeverească.
Oportunitățile se deschid doar
celor îndrăzneți. Argumentele
contrare pe care le iei în calcul
pot fi combătute, câtă vreme
alții au reușit. Diversele abilități
personale de care te îndoiești
pot fi îmbunătățite, depunând
efortul necesar. A avea curaj,
însă, este o decizie interioară.
Vrei să faci acest pas sau nu?

Nu cumva este, de fapt, o
zonă de disconfort? Este
posibil să ai o slujbă care nu-ți
place, o relație plină de aspecte
negative, o mașină care se
strică tot timpul sau să te
găsești în orice altă situație pe
care nu-ți vine s-o schimbi din
chiar teama de schimbare.
Prin urmare te afli într-o zonă
de stagnare, de neîmplinire. Iar
dacă vei avea curajul să faci
pasul în afară, ai șanse mari să
constați că te vei muta într-o
zonă cu mai mare confort, în
care să fii o persoană mai bună,
mai relaxată, mai împlinită.
Se spune că oamenii reușesc
să facă schimbări radicale
în special atunci când trec
prin traume sau evenimente
care îi forțează să-și schimbe
comportamentul.
Ieșirea voluntară dintr-o
zonă de confort, schimbarea
prin alegere proprie, este o
alternativă de preferat celei
de mai sus. Conștientizând
acest lucru, îți poți alimenta
voința, hotărârea pentru pasul
respectiv.
Viața unui FBO este punctată
de multe oportunități, dar
tendința de a rămâne în zona
de confort face ca multe dintre
ele să fie pierdute.
Este firesc să ai reținerea de
a ieși din port atunci când știi
că te vei confrunta cu valuri
și vânturi puternice, însă doar
așa vei putea atinge alte şi alte
ţărmuri în minunata călătorie
Forever.
Alexandru Israil
Specialist marketing
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Toamna, pe lângă reușitele minunate ale fiecăruia
dintre voi, numărăm și copiii sănătoși și voioși! Și
deja am început - 1, 2, 3... de fapt, cine mai stă să-i
numere?
Noi știm că toți prichindeii care se bucură zilnic de
savuroasele tablete Forever Kids sunt puternici și
sănătoși, indiferent de anotimp, dar cu precădere în
sezonul rece.
foreverliving.ro
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Mulți părinți Forever cunosc minunatele avantaje
ale acestui supliment extraordinar pentru cei
mici, iar copiii sunt încântaţi de gustul lui delicios
și sunt liberi să se joace în voie și să se bucure la
maxim de grădiniță și școală.
Mai mult, Forever Kids este atât de puternic și
eficient, încât nici părinții sau bunicii nu-i pot
rezista. De aceea, este considerat prietenul drag
al stării de bine pentru întreaga familie. Conține
vitamine, minerale și nutrienți esențiali de care
oricine poate beneficia.

O dietă echilibrată, bogată în alimente sănătoase
este cea mai bună metodă de a crește un copil
sănătos. Dar să fim sinceri. Să ridice mâna
părintele al cărui copil mănâncă tot ce i se oferă
la masă, nu face mofturi la niciun aliment și are o
dietă 100% sănătoasă.
Suntem siguri că pentru foarte mulți dintre voi,
să faceți copilul să mănânce anumite fructe și
legume sau alimente esențiale pentru creștere
este o provocare. Aici intervine Forever Kids.

De ce Forever Kids?
Am adunat tot ce-i mai bun din natură și am
selectat și combinat cu grijă cei mai buni nutrienți
de care are nevoie copilul în procesul de creștere
și dezvoltare. Așa a luat naștere excepţionalul
amestec brevetat care compune fiecare tabletă
din cele 120 care se regăsesc în flaconul de
Forever Kids.
Nu utilizăm zahăr, aspartam, coloranți sau
conservanți artificiali, iar fitonutrienții folosiți sunt
obținuți din legume și fructe cu valoare nutritivă
ridicată - morcovi, sfeclă, broccoli, spanac, afine,
mere, merișoare, roșii și căpșuni – alimente cu
conținut nutriţional înalt, provenite din cele mai
sigure surse.
Formula Forever Kids a fost îmbogățită și cu fier,
deoarece a devenit covârșitoare importanța lui
pentru un sistem imunitar puternic, dar și pentru
dezvoltarea cognitivă a celor mici.
Studii recente au dezvăluit că acest element este
deficitar în dieta multora dintre prichindeii noștri și
că, în cantități suficiente, el contribuie la o bună
stare generală de sănătate.
Fructele și legumele din care sunt realizate
drajeurile sunt supuse unui proces de liofilizare,
cel mai eficient și cel mai scump proces care
permite păstrarea matricei lor naturale și, în
special, păstrarea activă a enzimelor.
Rezultatul este o multivitamină masticabilă cu
gust delicios.
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Reînceperea școlii este un prilej de
voie bună și entuziasm. Un copil
sănătos, mereu în formă, activ, cu
un organism puternic, este mult
mai dornic să învețe lucruri noi,
să fie atent la ore și să transforme
școala într-una dintre cele mai
frumoase experiențe ale copilăriei.
Acesta este, de fapt, copilul pe
care îl creștem sănătos și puternic
în familia Forever.

Produsul Lunii
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 Susține dezvoltarea armonioasă a copiilor

 Sprijină sistemul lor imunitar și le menține sănătatea
 Conține vitamine, minerale și nutrienți esențiali pentru
procesul de creștere
 Tablete masticabile, cu gust delicios de fructe, ușor
acceptate de cei mici
 Fără zahăr
 Fără conservanți artificiali
 Fără arome și coloranți artificiali
 Fără gluten

foreverliving.ro
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Succes și creștere în plină vară

Forever. Cum a reușit?

Pentru Andreea Gruia, Manager calificat Eagle, chiar a fost o vară fierbinte.
Ea a transformat sezonul estival într-un succes total, reușind să-și crească
afacerea constant. Deși multe persoane pun frână activităţii lor în aceste luni,
Andreea spune că pentru ea și echipa ei vara este cea mai bună perioadă
pentru creștere.
După ce am vorbit cu ea și i-am aflat povestea, am înțeles și cum – are un sistem de lucru excelent,
concentrat pe disciplină, perseverență, oameni și, nu în ultimul lucru, pe distracție și voie bună în echipă.
Promitem că, deși vara s-a terminat, acest interviu este la fel de spumos și revigorant precum o doză
rece de FAB abia deschisă, savurată cu poftă pe plajă sau în mijlocul naturii, la finalul căreia primești
energia și resursele necesare pentru a-ţi duce toate obiectivele la bun sfârșit. Să vă delectaţi pe deplin!

Spune-ne, pe scurt, cum
a început povestea ta
Forever și ce schimbări a
adus în viața ta?
Eu sunt Andreea sau Andreea
Aloe pentru colaboratorii și

clienții mei. Sunt de profesie
economist, cu o experiență
de peste 13 ani în domeniul
financiar-contabil, iar de 4 ani
sunt antreprenor în afacerea
mea Forever.
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Am iubit întotdeauna ceea ce
am lucrat, am fost angajatul
ideal - responsabil și mereu
disponibil, însă a venit un
moment în viața mea când am
simțit nevoia unei schimbări.

Interviu Forever 11

Îmi doream să-mi îmbunătățesc
stilul de viață, să fac lucrurile cu
bucurie și să cunosc oameni
noi.
Fiind o fire introvertită și foarte
timidă, de încredere și stimă
de sine nici nu are rost să
mai vorbim, pentru că lipseau
cu desăvârșire şi mi-a fost
întotdeauna foarte greu să leg
relații.
Am descoperit oportunitatea
Forever în urmă cu 6 ani și
astăzi sunt mai mult decât
recunoscătoare, pentru că am
avut curajul să spun DA propriei
mele vieți, să învăț și să mă
dezvolt, dar mai ales să fac
ceea îmi place și să pot adăuga
valoare celor din jurul meu.
În ultimii 6 ani, viața mea s-a
schimbat fantastic. Astăzi am
o afacere globală în 10 țări,
am pus bazele unei echipe
extraordinare și împreună
construim zi de zi un business
de succes.
În anul 2019 m-am mutat în
casă nouă, un apartament într-o
zonă rezidențială a Timișoarei.
Plătesc ratele din stimulentul
Forever2Drive, iar la sfârșitul
anului 2021, voi termina de
achitat casa din banii obținuți în
Forever.
Femeia care sunt astăzi se
datorează acestei oportunități
și persoanelor care au crezut în
mine și mi-au transmis viziunea
și toată încrederea lor, Marius
și Milentina Marcus. Fără ei nu
aș fi reușit, pentru că eu n-am
crezut niciodată că pot face
această afacere.
În spatele acestor reușite de
care mă bucur astăzi este foarte
multă muncă, în primul rând cu
mine, să mă autodepăşesc și
să-mi schimb mentalitatea, să
învăț să-mi setez obiective și
să depășesc obstacole, să mă
împrietenesc zilnic cu persoane
noi.

Ai o afacere dinamică, ești
calificată la Eagle și anul
acesta ai prezențe lunare
atât în Club 100, cât și în
Club 60. Ai crescut lună
de lună și spectaculos în
august - o lună de vară, în
care mai toată lumea pare
că pune frână în business.
Cum ai reușit?
În echipa Success Team,
ne ghidăm după sloganul
#viatacaovacanta, iar lunile de
vară sunt o perioadă excelentă
pentru a-ți crește afacerea.
Oamenii sunt în vacanță, mulți
se întorc în țară, sunt mult mai
relaxați și deschiși să te asculte
și să se uite la oportunitatea pe
care tu o oferi.
În plus, avem niște produse
excelente pentru vară (Aloe
First, Aloe Vera Gelly, Aloe
Sunscreen etc.), iar împreună
cu echipa mea am pus mult
accentul pe promovarea
acestora. Bineînțeles că au fost
nelipsite din bagajul nostru de
vacanță. Este foarte important
să arătăm oamenilor că noi
folosim aceste produse.
M-a ajutat mult partea de
vizibilitate, să ies mai mult pe
live-uri, să-mi spun povestea
și să arăt că într-adevăr
Forever este oportunitatea care
schimbă vieți, eu fiind deja o
dovadă a unei astfel de vieţi
schimbate.

Care sunt instrumentele
de lucru preferate?
Lucrezi exclusiv online
sau ai început să revii și la
offline?
Afacerea mea s-a construit în
proporție de 90% în mediul
online, prin intermediul rețelelor
de socializare Facebook și
Instagram. Mi se par lucrurile
mult mai simple în mediul online
și ai acces la mult mai mulţi
oameni astfel.
Am cunoscut persoane
extraordinare, am creat
multe relații online, iar în
prezent o parte dintre ele
s-au transformat în frumoase
prietenii. Iubesc online-ul,
deoarece ești doar la un
comentariu distanță de un
potențial client sau Manager din
echipa ta.
Este foarte important să ai un
profil profesionist în mediul
online, este parte din branding un profil care să atragă atenția
și să fie cu informații autentice
și de calitate, astfel încât
persoana care îl vede pentru
prima dată să rămână cu o
impresie plăcută și să-și dea
repede seama cu ce te ocupi.

Cred că treaba aceasta cu
“vara lucrurile nu merg” depinde
doar de setarea noastră
mentală. În plus avem avantajul
unei afaceri pe care o putem
dezvolta din orice locație, fie
munte sau mare.
În comunitatea Success Team
am promovat mereu lunile de
vară ca fiind cele mai tari luni
din an pe partea de afacere
și produse, iar când pleci cu
asemenea setare mentală la
drum, reușita e asigurată.
foreverliving.ro
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Instrumentele și training-urile
online puse la dispoziție de
companie sunt extraordinare
și ne ajută extrem de mult,
mai ales că le poți urmări din
confortul casei, de la munte sau
mare.
Facem constant prezentări
de oportunitate și de produse
în mediul online, organizăm
diverse evenimente digitale și
arătăm poveștile de succes
ale oamenilor care au reușit în
această afacere.

Știm cu toții cât de
importante sunt cele 4
Repere ale Măreției pentru
o afacere stabilă. Cum
menții echilibrul între ele?
Cele 4 Repere ale Măreției sunt
modalitatea prin care ne putem
măsura dezvoltarea și ne putem
asigura construirea unei afaceri
echilibrate și stabile. Vorbim
aici de Recrutare, Fidelizare,
Productivitate și Dezvoltare.
Pentru ca afacerea noastră
să se dezvolte și să crească,
recrutarea este vitală, avem
mereu nevoie de persoane

noi în echipa noastră, clienți și
parteneri de business.
Unde găsim aceste persoane?
Peste tot în jurul nostru:
colegi, prieteni, cunoștințe,
recomandări. De aceea, este
foarte important să ne atingem
zilnic afacerea, să contactăm
minimum 2 persoane noi pe zi.
Aceasta este strategia pe care
o aplic cu echipa mea.
Gândiți-vă puțin - să
presupunem că vorbim cu 2
persoane noi zilnic, la sfârșit
de lună vom avea 60 de
persoane noi, în 6 luni vor fi
360 de persoane, o parte din ei
devenind deja clienți și parteneri
de afacere. E foarte important să
ne ținem prospecții aproape, să-i
informăm când avem diverse
campanii sau evenimente, să le
cerem să ne recomande. Nu se
știe niciodată când e momentul
lor să spună DA.
Ceea ce trebuie să mai
înțelegem e că plantarea și
recrutarea se întâmplă în
sezoane diferite.
Cu toții avem perioade în
care vorbim cu foarte multe
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persoane și ni se pare că nu se
întâmplă nimic, ca apoi, după
2-3 luni să vină o avalanșă de
înscrieri în echipă.
Aşadar e important să ne
facem un portret al partenerului/
clientului ideal, să știm exact
ceea ce căutăm pentru
afacerea noastră.
De asemenea am o relație
foarte apropiată cu clienții
mei, îi fidelizez de câte ori am
ocazia - atunci când apare un
produs nou sunt primii informați
și au șansa să-l încerce. Cu
majoritatea clienților mei s-a
legat o relație de prietenie și mă
recomandă mai departe.
Țineți-vă aproape și oamenii din
echipă care poate acum sunt în
pauză ori s-au oprit… nu se știe
niciodată când e momentul lor
să revină.
Cunoașteți-vă oamenii și din
a 2-a sau a 3-a generație. E
foarte important ca aceștia să
știe că pot conta oricând pe
ajutorul vostru în cazul în care
linia directă se oprește. Eu am
lucrat și cu persoane din a 4-a

Interviu Forever 13

generație, care în prezent au
ajuns Manageri.
Investiți în dezvoltarea voastră
și a echipelor voastre, nu
uitați că dacă noi nu creștem,
afacerea noastră nu va crește.
Dați oamenilor cu care lucrați
provocări, iar cu fiecare
provocare bifată, încrederea lor
va crește.
Webinariile de lunea cu doamna
doctor Corina Bălan sunt
extrem de importante, ne ajută
să învățăm foarte multe lucruri
despre produsele noastre
fantastice.
Proiectați succesul în oamenii
cu care lucrați, pentru că dacă
voi credeți în ei și le transmiteți
viziunea voastră despre ei, cu
siguranță vor reuși.
Însă fiți conștienți de faptul că
fiecare are călătoria lui, la unii
durează mai mult, la alții se
întâmplă mai repede, dar atât
timp cât există focul acela și
dorința arzătoare din partea lor,
toţi primesc 100% sprijin.
Poți inspira echipa prin
povestea, provocările și
reușitele tale și o poți încuraja
prin visurile lor.
Cu toții avem echipa pe care o
merităm, iar partea faină e că stă
în puterea noastră să schimbăm
asta în cazul în care suntem
nemulțumiți de felul în care arată
echipa noastră acum.

Cum se desfăşoară o zi de
lucru pentru tine?
Ziua mea începe undeva în
jurul orei 6 cu setarea intențiilor
și obiectivelor pentru ziua
respectivă și, bineînțeles, cu
Forever Aloe Vera Gel & Forever
Active Pro-B, apoi urmează
partea de sport și întâlnirea
virtuală la cafea cu echipa,
iar între 09.30-10.30, avem
sesiunile cu echipa mare.
Apoi urmează discuțiile
individuale cu persoanele

din echipă și partea mea de
abordări și discuții cu persoanele
care doresc să mi se alăture.

Cum reușești să-ți menții
mereu echipa activă,
entuziastă?

Plus timp pe care îl aloc pentru
dezvoltarea mea - citesc și
urmăresc diferite traininguri.

În perioada de pandemie pe
mine m-au ajutat foarte mult
întâlnirile virtuale la cafea - sunt
sesiuni în care ne vedem online
dimineața, ne bem cafeaua
împreună și ne setăm intențiile
pentru ziua respectivă.

Sâmbăta îmi iau câteva ore
în care îmi pregătesc agenda
pentru săptămâna următoare:
îmi organizez postările pentru
fiecare zi a săptămânii, filmez
materialele video, stabilesc
detaliile cu persoanele care
vor fi invitate pe profilul meu la
interviuri.
Făcând toate aceste lucruri îmi
rămâne timp suficient pentru
a-mi ajuta echipa să crească și
să se dezvolte.
Arăt mereu pe story-uri
produsele pe care le consum
zilnic, reușitele echipei mele,
lucruri și activități pe care
le fac zilnic, astfel încât cei
care mă urmăresc să mă
poată cunoaște, ca ulterior
să fie deschiși și pe partea de
colaborare.

Sesiunile pe care le avem cu
întreaga echipă Success Team
ne țin activi, ne inspiră și ne
motivează, avem un program
stabilit în care intrăm și lucrăm
împreună.
Pentru mine fiecare om
din echipă este extrem de
important și mă străduiesc
să-l cunosc cât mai bine, să
identific ce nevoi are și să
descopăr cum îl pot ajuta.
Avem diferite provocări pe
care ni le dăm reciproc și,
bineînțeles, promovăm produsul
lunii.
Recunoaștem mereu
persoanele care au rezultate și
împărtășim între noi cum am
reușit.
Însă cel mai important lucru
este să le arăți oamenilor
rezultatele tale, să fii mereu în
topuri și să bifezi stimulentele,
să le explici călătoria ta și
faptul că și tu ai avut aceleași
provocări prin care trec ei
acum, dar că ai reușit cu
credință și acțiune zilnică.

Cum abordezi recrutarea
în această perioadă?
Recrutarea este extrem de
importantă în afacerea noastră
și mi-a luat ceva timp până am
înțeles acest aspect.
Persoanelor care vor să
înceapă afacerea Forever, chiar
și consumatorilor mei, le propun
din start pachetul Start Your
Journey Pack, pentru că este
un pachet extraordinar, atât în
foreverliving.ro
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ceea ce privește componența,
cât și beneficiile.

menite să-l ajute să devină cea
mai bună variantă a lui.

Oamenii au șansa să folosească
produsele de top ale companiei
și să se convingă cu adevărat
de efectele lor. În acest pachet
de start au peste 15 produse pe
care le pot folosi sau le pot face
cadou și așa apar și primii clienți.

I-aș mai spune că nimic nu e
imposibil și că fiecare dintre
noi e perfect capabil să-și
împlinească visurile, dacă își
dorește cu adevărat și e dispus
să muncească pentru ele.

Plus că primesc licență de
business pentru 160 de țări
și o reducere semnificativă la
achiziția de produse în nume
propriu. Eu am o vorbă: cu
cât e reducerea mai mare, cu
atât poți consuma mai multe
produse.

Ce mesaj ai pentru un FBO
aflat la început de drum?
Să aibă încredere în această
afacere și în proces. Să-și
identifice “de ce”-ul cât mai
repede, să participe la sesiunile
de training și să se lase învățat.
Să înțeleagă că această afacere
se construiește în timp, se
dezvoltă și crește zilnic și poate
cel mai important lucru - să
lucreze la afacere în fiecare zi.
Va întâmpina multe provocări și
refuzuri, dar toate acestea sunt

De asemenea, e foarte
importantă relația cu persoana
care îl mentorează - să fie
sincer cu acțiunile pe care
le face sau nu, să-i accepte
provocările și să aibă încredere
în ea, pentru că mentorul lui a
trecut deja pe acolo pe unde
este el și îl poate ghida cu
succes.

Care sunt următoarele
tale obiective Forever?
Următorul meu obiectiv este
Chairman's Bonus și calificarea
la Raliul Global pe plan personal.
Iar referitor la obiectivul de
echipă venim puternic cu cel
puțin încă două linii manageriale
până la sfârșitul anului și două
linii de Eagle Manager pentru
2022, pentru că intenționăm
să duplicăm acest stimulent –
Excelență.
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Îmi doresc enorm ca oamenii
cu care lucrez să reușească.
Afacerea aceasta nu mai este
de mult timp despre mine, ci
despre ei.
Din momentul în care ai alături
de tine o echipă, oameni care
și-au pus visurile în mâinile tale
și care au ales să te urmeze,
pentru că tu îi poți ajuta să le
atingă, afacerea asta devine
despre ei.
Nu contează câte niveluri din
Planul de Marketing atingi tu,
dacă oamenii cu care lucrezi
nu sunt și ei acolo.
Am niște coechipieri
extraordinari alături, pe care
nu mi-aș permite niciodată
să-i dezamăgesc, ei sunt
motivația mea. Pentru că știu
că fiecare reușită a mea e
pentru ei o confirmare că și ei
o pot atinge.
Pentru mine, în acest moment,
succesul în Forever se
măsoară în câte vieți ajung
să impactez mai departe, câți
oameni duc o viață mai bună
pentru că m-au întâlnit pe mine
și au decis să lucreze cu mine.

Campanie Forever 15
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La 1 septembrie, am dat startul în
cursa pentru mâini sănătoase, curate
și hidratate cu Forever Instant Hand
Cleanser. Mai ales că a început deja
școala, curând se deschid facultățile
și din ce în ce mai mulți începem să
ne întoarcem la birou.

Astfel, la fiecare două Forever
Instant Hand Cleanser plasate
pe o comandă oferim cadou un
recipient de 90 ml reutilizabil,
personalizat Forever*.

Forever Instant Hand Cleanser este disponibil
într-un ambalaj convenabil de 250 ml, gândit
pentru întreaga familie. Un recipient reutilizabil de
dimensiuni mai mici completează perfect rutina
Forever de curățare a mâinilor, pentru că este
mai ușor de transportat în rucsac sau geantă.
Se poate reumple cu gelul nostru de curățare cu
aloe ori de câte ori este nevoie.
Hand Cleanser-ul bogat în Aloe vera și cu 70%
alcool nu doar că are grijă să ai mereu mâinile
curate, dar vine și cu alte beneficii la pachet
– hidratează, se usucă rapid, nu lasă pielea
lipicioasă și o hrănește intens, putând înlocui cu
succes crema de mâini.
Forever Instant Hand Cleanser este, cu adevărat,
prietenul care la nevoie se cunoaște. Și acum are
și aliați!

• Campania este valabilă începând cu 1 septembrie, în limita stocului
disponibil de recipiente reutilizabile, atât online, cât și în depozite.
foreverliving.ro
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• 84,3% Aloe vera pură, cu adaos de piersici
bine coapte
• Certificat IASC
• Susține sistemul imunitar
• Gust proaspăt, delicios
• Consistență fină
• Ambalaj realizat din materiale reciclabile,
care protejează conținutul de acțiunea
luminii, a agenților oxidativi și a bacteriilor
• Fără conservanți sau aditivi artificiali
• Noul proces aseptic minimizează pierderea
nutrienților
• Conține vitamina C
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Andras Keresztes,

Coordonator Depozit Cluj-Napoca,
Forever Living Products România
Spune-ne cum a început povestea
ta în Forever România.

În ce constă activitatea ta în cadrul
companiei?

M-am angajat în Forever în anul
2003, deci sunt deja major,
deoarece anul acesta am
împlinit 18 ani în companie.

Am fost angajat inițial ca
informatician, iar din 2020
sunt coordonatorul depozitului
Forever din Cluj. Avem o echipă
foarte bună aici, de care sunt
foarte mândru.

Pot să spun cu mâna pe inimă
că aici am petrecut cea mai
frumoasă perioadă a vieții mele
și continui să o fac alături de
colegii mei și de toți oamenii
minunați pe care îi descoperim
și redescoperim zilnic – Forever
Business Ownerii.
Am învățat foarte multe lucruri
în acești ani, am fost ajutat,
am ajutat la rândul meu,
am cunoscut sentimentul
recunoștinței și tot ce înseamnă
munca în echipă.
Toate acestea au fost și sunt
posibile în primul rând datorită
Dorei și lui Gabor Szőcs,
Country Managerii Forever
România & Republica Moldova,
care mi-au deschis nu doar ușa
în companie, ci o imensă poartă
spre dezvoltarea mea personală,
spre formarea mea ca om.
Sunt o fire sportivă, pasionat de
un stil de viață sănătos, așadar
valorile companiei se potrivesc
mănușă cu felul meu de a fi.
Îmi plac provocările sau
problemele, fiindcă eu consider
că la fiecare problemă sunt
nu una, ci mai multe soluții.
Mulţi FBO care au bătut la
ușa depozitului nostru din
Cluj-Napoca au auzit această
propoziție și vor continua s-o
audă, pentru că sunt ferm
convins că putem răzbi în orice.

Bineînțeles, acest lucru nu este
doar meritul meu: intervine
și rolul mentorului meu, Ballo
Janos, căruia îi mulțumesc
pentru răbdare, încredere și
îndrumare.
De asemenea, activitatea mea
și progresul meu au fost posibile
și datorită celorlalți colegi din
cadrul companiei, care lucrează
cu aceeași pasiune și cu
dăruire pentru a susține Forever
Business Ownerii în drumul
spre împlinirea visurilor lor. Nu
aș fi fost aici fără ei și cred că
formăm o echipă puternică.
Deși în prezent sunt
coordonatorul depozitului, zi de
zi, încerc să mă implic în tot ce
este nevoie - de la descărcat
până la facturat și rezolvat
diverse provocări.
Ce mesaj ai pentru Forever
Business Owneri?
Înainte de orice, doresc să
le transmit recunoștința și
felicitările mele pentru că în
această perioadă (aș spune mai
degrabă diferită, nu neapărat
dificilă) de peste un an și
jumătate au putut face față
provocărilor.
Ne-au demonstrat că sunt
puternici, că pot răspunde
oricăror schimbări și că
împreună ducem mai departe

minunata poveste Forever
România, indiferent de ce ne
iese în cale.
Toți, inclusiv noi, în depozit, am
avut nevoie să ne acomodăm
la schimbări și restricții, însă
știam că doar așa puteam ieși
câștigători. Am continuat și am
reușit.
În această perioadă, când
lucrurile s-au mai așezat și
știu deja că avem puterea de
a ne adapta la orice urmează,
vreau să le spun, de fapt, să
le amintesc că noi, toți cei din
depozitul din Cluj, le stăm mereu
la dispoziție și le suntem alături
– atât fizic, cât și telefonic sau
online.
Acum, că porțile depozitelor au
fost deschise pentru ei, abia
așteptăm să-i revedem din
nou cu entuziamul, bucuria și
energia cu care ne inspiră la
fiecare vizită.
Desigur, o facem având zilnic
grijă să luăm toate măsurile
de siguranță pentru a traversa
cu bine această perioadă
și le cerem și lor sprijinul și
înțelegerea în acest sens.
Îmi doresc să ne avem în
continuare alături unul pe
celălalt, să construim lucruri
minunate și să demonstrăm
neîncetat că împreună suntem
puternici și de nezdruncinat în
fața visurilor noastre.
foreverliving.ro
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CLUB100

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

Silviu & Otilia Ursu
Nagy Ernő & Irma

CLUB60

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

Vajda Katalin

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Liliana Berdan

Valentin & Adriana Nițu

Andreea Gruia

Rafael-Valer Loghin

Marius & Milentina Marcus
Monica & Cristian Lepădatu
Daniel & Maria Parascan
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Maria Pop
Gizella & Marius Botiș
Marian & Dr. Monica Costiță
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș
Ionuț & Georgiana Stroe
Valentina & Marius Chelu
Elena Moraru
Viorica & Viorel Moca
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CE TE FACE SĂ ACCELEREZI?
Bucură-te de următoarea ta aventură cu Programul Stimulativ de Merit
Forever2Drive. Datorită acestui stimulent, poți câștiga bani pentru mașina,
barca sau motocicleta visurilor tale ori pentru orice alt lucru pe care ți-l
dorești. Vezi regulile de calificare în capitolul 10 din Politicile Companiei.

STIMULENTUL 1
Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Valentina & Marius Chelu
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culişir
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
Smaranda Sălcudean
Szabó Éva
Niculina Ștefana
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 Botiş
Camelia Dincuţă
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Marius & Milentina Marcus
Aurel & Veronica Meşter
Daniel & Maria Parascan
Maria Pop
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Silviu & Otilia Ursu
Nagy Ernő & Irma
Vajda Katalin
Marius & Milentina Marcus
Andreea Gruia
Daniel & Maria Parascan
Monica & Cristian Lepădatu
Liliana Berdan
Valentina & Marius Chelu
Marian & Dr. Monica Costiță
Valentin & Adriana Nițu
Elena Moraru
Gizella & Marius Botiș
Ionuț & Georgiana Stroe
Mihaela Hudea
Viorica & Ștefan Roșu
Vasilica Crăciun
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș
Viorica & Viorel Moca
Maria Pop
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Silviu & Otilia Ursu

TOP 20 în funcţie de p.c.
non-manageriale realizate în
luna august 2021 în România
și Republica Moldova
Primii 20 FBO (Forever Business
Owneri) care au acumulat cele
mai multe p.c. non-manageriale
şi au fost Activi în luna august.

Top Forever 21

TOP 20 FBO
P.C. totale

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Vajda Katalin
Vajda Katalin
Aurel & Veronica Meşter
Ionuț & Georgiana Stroe
Marius & Milentina Marcus
Gizella & Marius Botiş
Nagy Ernő & Irma
Maria Pop
Camelia Dincuță
Daniel & Maria Parascan
Romina Doran
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Kele Mónika
Marian & Dr. Monica Costiță
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Valentin & Adriana Nițu
TOP 20 în funcţie de
p.c. totale realizate în luna
Derzsi Etelka & Sámuel
august 2021 în România și
Ramona Vingan
Republica Moldova
Primii 20 FBO (Forever
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Business Owneri) care au
acumulat cele mai multe p.c.
Liliana Berdan
totale și au fost Activi în luna
Smaranda Sălcudean
august.
foreverliving.ro
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Calificările lunii august
Supervizori

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

Nume

Localitate

Sponsori

Adeline-Anamaria Ardelean

Arad

Marius & Milentina Marcus

Renate Terezia Ardelean

Arad

Adeline-Anamaria Ardelean

Nina Argatu

Tezze Sul Brente, Italia

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Bartha Reka

Tg. Secuiesc

Bandi Attila & Izabela Enikő

Elena Marinela Calugaru

Simnicu de Sus, DJ

Marinela Tuțuleasa

Cătălin Adrian Chirnogea

Mediaș, SB

Ionel Chirnogea

Vlad Cojocariu

Remetea Chioarului, MM

Diana Teodora Cozma

Diana Teodora Cozma

Remetea Chioarului, MM

Andreea Denisa Uta

Monica Alexandra Gherasim

Codlea, BV

Cristina Stoicheciu

Doina Maria Hebedean

Ghiroda, TM

Ana Maria Scobercea

Elena & Cosmin Stelian Horvat

Ineu, AR

Viorica & Viorel Moca

Ștefania Maftei

Iași

Liliana Berdan

Gabriela Mandache

Constanța

Lidia Mandache

Silvia Nistoroaea

București

Iulia Elena Andrei

Lidia Pușcașu

Dumbrăvița, BT

Monica Alexandra Gherasim

Cristina Stoicheciu

Codlea, BV

Mihaela Hudea

Suto Beata

Zabala, CV

Bartha Reka

Veruta Tănase

Bârlad, VS

Constantin & Tania Popa

Toth József Attila

Ogra, MS

Deák Mihály & Katalin

Andreea Denisa Uta

Remetea Chioarului, MM

Cornelia Conțiu

Galina Spinu

Ialoveni, Rep. Moldova

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
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Calificările lunii august
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

Aurora Caulea

Movileni, GL

Sponsori

Ramona Arsene

foreverliving.ro
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Calificări Globale
Supervizori

Localitate

Sponsori

Marinela-Loredana Vigariu

Oțelu Roșu, CS

Lucia Șuteu

Manageri

Localitate

Sponsori

Sorin Lazăr Bila

Remeti, BH

Rebeca Dihel

Rodica Marton

Hlipiceni, BT

Sorin Lazăr Bila

Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna august
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ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ. NE POȚI CONTACTA ASTFEL:
nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de comenzi online/Tel Verde – suport_comenzi@foreverliving.ro
nPentru informaţii legate de situatia punctelor credit – suport_as400@foreverliving.ro
nPentru informaţii despre plata bonusurilor, fişe bancare, proceduri de înregistrare fiscală –
suport_contabilitate@foreverliving.ro
nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro
nPentru informații legate de produse/afacerea Forever în Republica Moldova – moldova@foreverliving.ro

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

SEDIU CENTRAL (BUCUREŞTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.
0723.603.556,
0726.332.140,
0726.332.157,
0726.332.178;

Forever Living Products Romania HQ
Forever Living Products Romania HQ

www.foreverliving.ro

Există un gel
potrivit pentru
fiecare.

Al tău care este?
Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro
foreverliving.ro
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Asistent Supervizori

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

Adam Maria

Comanesti

Barthalis Zoltan Szabolcs

Biborteni

Adorian Eniko

Valea Lui Mihai

Belehuz Daniela

Timisoara

Adriana Pacuraru

Bistrita

Belmustata Talida

Carpinis, Tm

Aioanei Luminita

Falticeni

Bende Gabriela

Lupeni

Alina Maria Pantalon Ticu

Brasov

Bene Cristina

Brasov

Amza Viorel

Brasov

Berbece Madalina Elena

Eforie Sud

Ana-Loredana Niculae

Bucuresti

Besoiu Aniela

Timisoara

Ancuta Mioara Claudia

Sibiu

Biciusca Anca

Vorovesti

Andrei Maria

Mitoc, BT

Bitea Cornel Gheorghe

Arad

Andronache Rodica

Mesteacan, BT

Bizau Oana

Nartesti, GL

Anghel Maria-Mihaela

BUMBUESTI, VL

Blaga Flavius

Targu Mures

Aporcosoaei Veronica

Bogdanesti, SV

Blendea Laura Maria

Craiova

Apostol Ioana Cristina

Piatra-Neamt

Bob Emil Dorian

Eforie Nord

Ardelean Damaria

Arad

Bodea Viorica

Rosiori De Vede

Ardelean Ioan Mark Natanael

Arad

Bogos Iuliana

Nadlac

Ardelean Natania Aida

Arad

Bojin Emese-Roberta

Arad

Arsene Claudiu Liviu

Constanta

Bolfun Anastasia

Chisinau, R. Moldova

Aruxandi Otilia

Arad

Boncota Florentina

Iasi

Asztalos Ferenc

Baraolt

Bota Georgeta

Iaslovat

Atodiresei Roxana Elena

Brasov

Botea Oana

Denta, TM

Avram Maria-Gabriela

Campia Turzii

Botta Melinda Ildiko

Satu-Mare

Babos Monika Sara

Miercurea Ciuc

Bradea Aurica

Remeti

Badea Vasilica

Targoviste

Breban Mihaela Ioana

Baia Mare

Baisan Mihai

Bacau

Bucalie Magdalena

Bucuresti

Balan-Tudor Elena

Ostratu

Bucuroiu Cristina

Brasov

Balint Andreea

Brasov

Budeanu Mihaela

Valea Budului
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Calificările lunii august 27

Bumba Maria

Gladna Romana, TM

Comana Alexandra

Dudu

Bumbaru Ana

BARLAD

Constantin Mihaela

Focsani

Burdea Eugenia

Iasi

Constantin Roxana

Bucuresti

Burlacu Mirela-Gabriela

JEBEL

Constantin Tereza

Slobozia

Buta Raduta Gabriela

Simleu Silvaniei

Cont Dina

Mircestii Noi

Buta-Ionescu Alexandra

Petrosani

Cornea Cristian

Bistrita

Butnaru Viorel

Zarnesti

Coroiu Ana Maria

Sanleani

Caciularu Bianca

Rasnov

Costea Alina Florica

Covasant, AR

Capalna Nicolae

Botiza, MM

Cotoc Ileana

Arad

Caraba Ana

Gherta Mica

Craciun Laurentiu

Bucuresti

Cararusa Elena

Bragadiru

Csaki Efraim

Archid, SJ

Carpenco Zoia

Chisinau, R. Moldova

Csaki Emese

Simeria

Carstea Mariana

Ocnita,

Cucu Camelia

Brasov

Catana Adriana Nicoleta

Maracineni

Dambean Cosmin Raul

Turda

Catrinoi Lenuta

Bicazu Ardelean

Daniela Ionescu

Paulesti, SM

Ceornohuz Nicoleta Andreea

SACELE

David Klara

Baraolt

Cherebet Nicoleta Voica

Dej

Diaconu Cornelia

Craiova

Chiosa Alina

Galati

Diana Ilie

Oradea

Ciobanas Angela

Chisinau, R. Moldova

Dinca Eugenia

Craiova

Ciobotaru Simona

Varteju,

Dinculescu Roxana

Cisnadie

Ciocan Danut

Baia Mare

Dinu Cristina

Constanta

Ciocirdel Irene Violeta

Pitesti

Dinu Georgiana

Oradea

Ciomos Etus

Pitesti

Dobrei Marcel-Adrian

Santana

Ciotea Mihaela

Rascaeti, DB

Dohan Emilia

Brasov

Cirje Simona

Constanta

Dorneanu Iuliana

Mihail Kogalniceanu

Ciurdar Cristina Maria

Cluj-Napoc

Dragomir Ciprian-Vasilica

Bucuresti

Cojocaru Constantin

Fratautii Noi

Drula Olivia-Aurora

Resita
foreverliving.ro
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Duia Serenada

Slobozia Bradului

Ghinescu Cristina

Bucuresti

Dumitru Mariana

Bucuresti

Gianina Lataeanu

Popricani, IS

Eduard-Robert Pink

Oradea

Gilceava Iustina Cristina

Curtea De Arges

Ember Mircea-Claudiu

Boiu Mare

Gincota Dorina

Ialoveni, R. Moldova

Enochi Elisa

Dumbravita

Glitia Simona

Nojorid

Eva Demes

Santimbru

Gostian Minodora

Alunis

Filip Roxana

Jibou

Gradinariu Costica Georgica

Scottsdale, Arizona, SUA

Firu Elena Angela

Provita De Jos

Grosu Marcela

Chisinau, R. Moldova

Florea Simona

Botosani

Groza Marcela Georgeta

Arad

Floricu Andreea

Techirghiol

Han Bethina

Vladimirescu

Frent Alice Nena

Timisoara

Henegar Dan

Brasov

Frugina Viorica

Buntesti

Herbel Ioana

Cluj-Napoca

Gaftone Florica

Cluj-Napoca

Hotca Marian

BAIA MARE

Gaina Maria Mirabela

Ilova, CS

Iager Ecaterina-Ani

Arad,

Gaisteanu Elena

Piscani

Ianus Monica

Butea

Galca Corina

Iasi

Ilie Mircea

Plopeni

Gangut Ana Maria

Dobroesti

Ilinca Eugenia

Constanta

Gaspar Greta

Buduslau

Illes Zoltan

Deva

Gassner Flavia Daciana

Lugoj

Imreh Beata

Miercurea Nirajului

Geanta Adriana

Teleormanu

Ion Elena

Bucuresti

Georgeta Savulescu

Gaesti

Ionescu Andreea - Maria

Mioveni

Ghemu, Dumitru

Ramnicu Valcea

Iordache Cristina

Bucuresti

Gheorghe Elena-Lacramioara

Braila

Iorga Niculina

Titu

Gheorghiu Gabriela Irina

Pascani

Irimie Constantin

Brasov

Gherdan Gabriela

Osorhei

Istrate Andreea

Sericu

Gherghe Gabriela

Buzau

Ivan Eugenia

Ploiesti

Gherman Cristina

Hunedoara

Jalba Loredana

Galati
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Calificările lunii august 29

Jilavu Tatian

Cazasu

Mihai Marilena Daniela

Scurtu-Slavesti, TR

Juganaru Mariana

Smardan

Mihalache Evelina-Giorgiana

Baia, SV

Jurca Denisa

Oradea

Mihale Georgiana Ramona

Oradea

Kertesz Gero

Cluj-Napoca

Mihut Ofelia

Dumbravita

Lakatos Laszlo-Ferencz

Sacueni

Miron Elena

Stolniceni-Prajescu

Lascu Rodica-Florina

Bucuresti

Mirti Daniela

Pildesti

Lavita Diana

Rona De Sus

Moldovan Roxana

Camarasu

Lazar Larisa

Bucsani

Molnar Zsuzsanna

Sanzieni

Lazarenco Ludmila

Timisoara

Monica Baomi Clipa

Loc. Siria, AR

Limona Marius

Constanta

Morar Cornelia

Arad

Lukacs Andrea

Targu Mures

Motocan Delia

Seleus

Lungoci Stela

Brasov

Muntean Veronica

Chisinau, R. Moldova

Lupascu Alexandra-Andreea

Suceava

Munteanu Cornelia

Bacau

Lupu Simona Emilia

Timisoara

Muraru Elena Valentina

Poduri, BC

Lupu Violeta

Nicolae Balcescu (Flamanzi), BT

Muresan Anuta

Baia Mare

Maftita Viorica

Piatra Soimului

Musat Adriana Livia

Baicoi

Magdici Ioana

Iaslovat

Nagy Emilia

Oradea

Maierutiu Gabriela

Alba Iulia

Narcisa Atodiresei

Constanta

Malaiescu Armand

Otelu Rosu

Neacsu Elena

Ovidiu

Mandache Samuela

Techirghiol

Nedelcu Ionela

Com Rastoaca, VN

Manole Bogdan

Bucuresti

Negescu Simona

Pitesti

Margarit Andreea Madalina

Strejnicu

Negrila Florentina-Georgiana

Cumpana

Marinescu Andreea-Luciana

Ploiesti

Negruser Corina

Cajvana

Marta Daniela

Oradea

Nemeti Nicoleta Daiana

Baia Mare

Matesan Alina Mariana

Baia Mare

Nemteanu Mirela

Bacau

Maxim Simona

Satu-Mare

Nichiforoiu Madalina Ramona

Nehoiu

Mihaela Bot

Ramnicu Valcea

Nicoleta Chis

Dragomiresti

foreverliving.ro
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Nisteriuc Carmen

Suceava

Prica Anelore Renate

Arad

Nistor Flavia Larisa

Oradea

Pricop Viorica

Chisinau, R. Moldova

Nitu Madalina Mariana

Bucuresti

Procopii,Olesea

Chisinau, R. Moldova

Olaru Cornelia

Vulcan,

Prodanoiu Valentina

Rovinari

Oltean Dorina Mariana

Baia Mare

Puchiu Emilia

Bran

Orban Fitori Melinda

Sf. Ghe, CV

Pulpea Bogdan

Domnesti

Oroian Cornelia

Oradea

Rachis Maria

Satu-Mare

Orsolya Cseh

Pasareni

Radu-Nastase Denisa

Rediu Galian

Oslobanu Dumitrela

Brosteni

Robasciuc Mihaela

Sanmihaiu Roman

Pacurar Eunice

Cintei

Rogojinaru Viorica Geta

Remetea Chioarului

Paraschiv Mariana

Craiova

Roman Maricel

Brasov

Pasca Ioan Mihai

Remetea Chioarului

Rosu Catalin-Constantin

Bucuresti

Paunescu Cristina

Baia Mare

Rotaru Noemi Raduca

Botosani

Peter Viorica

Arad

Rudenco David

Chisinau, R. Moldova

Petrila Maria

Bratesti

Rusen Razvan-Nicolae

Pipera (Voluntari), IF

Pintea Andrei Ovidiu

Cluj-Napoca

Safta Corina

Pitesti,

Pirea Leontin

Alunu

Saran Mihaela

Sarata

Pistol, Cristian

Bucuresti

Sava Lidia Daniela

Baia Mare

Pletea Andrada-Cristina

Targoviste

Sborostean Ionela Nicoleta

Timisoara

Pop Carmen Alexandra

Arinis

Scurtu Diana Maria

Timisoara

Pop Vivien

Marghita

Sebestean Camelia Liana

Cluj-Napoca

Popa Luminita

Focsani

Selesi Anca

Oradea

Popescu Mihaela

Bucuresti

Serban Timea

Paulesti

Popoaia Maria

Valea Seaca

Severin Violeta

Timisoara

Popovici Svetlana

Chisinau, R. Moldova

Silaghi Codruta Alexandra

Satu-Mare

Posu Violeta Cristina

Dorna Candrenilor

Silke Istvan

Satu-Mare

Pozna Gabriella

Sfantu Gheorghe

Silvia Cunete

Mihail Kogalniceanu
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Calificările lunii august 31

Sima Constantina

Bucuresti

Toma Anca Mirona

Darlos

Simerea Iustina

Falticeni

Tomescu Cerasela

Bucuresti

Sinca Ioana Luiza

Campina

Tomescu Laura Alexandra

Bucuresti

Sitaru Cornelia

Codlea

Topala Manuela

Constanta

Stanca Paula

Arad

Toth Alexandru Sabin

Oradea

Stancalie Gabriela Iuliana

Motatei

Trip Steliana

Jimbolia

Stefan Daniela

Botosani

Tudose Elena

Bucuresti

Stefan Loredana

Tecuci

Tunde Mester

Odorheiu Secuiesc

Stefanoaia Adriana-Ramona

Malini

Turcu Adelina

Pestera

Stoicanescu Alexandra

Otelu Rosu

Ungur Anamaria Valentina

Coas, MM

Stolica Ionela-Violeta

Simnicu De Sus

Ungurasu Nicoleta

Comanesti

Strompl Marinela

Bucuresti

Ursu Otilia-Alina

Bacau

Suciu Alina-Crina

Bistrita

Ursu Ticu

Pascani

Supuran Cernat Floarea

Satu-Mare,

Valc Anamaria

Aiud

Szabo Gavril

Caraseu

Vatau Florentina Madalina

Craiova

Szabo Reka

Targu Mures

Vesa Elisei

Simbateni

Szabo Zsolt

Dobeni

Vicol Victoria

Cahul, R. Moldova

Szakacs Maria

Targu Mures

Visan Maria Nadia

Bucuresti

Szakacs Rares

Brasov

Visterneanu Nicoleta

Tulcea

Szappanyos Emma

Porumbenii Mici

Viziteu Petronela

Botosani

Szekely Elisabeta

Arad,

Vono Melinda

Baciu

Tamas Ligia-Andreea

Topesti

Vrabie Claudia Daniela

Odobesti

Tanase Elena

Dragaesti-Ungureni

Zagyi Lajos

Odorheiu Secuiesc

Teherciu Marina-Lidia

Campina

Zamfira Minodora

Craiova

Terez Andras

Od. Secuiesc

Zidaru Stefan

Brasov

Ticau Oana-Georgeta

Pascani

Zubascu Maria

Dragomiresti

Todoran Mariana

Bacau
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Forever Living Products România & Republica Moldova

Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, București, Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289
E-mail: suport_office@foreverliving.ro Site: www.foreverliving.ro

Fax: 021-222 89 24

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.

