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EMR22

Ne vedem în 2022
în Cancun
Fii alături de noi în Cancun la
Eagle Managers' Retreat 2022.
Află detalii despre condițiile
de calificare în Politicile
Companiei - Capitolul 8.
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LUCRAŢI CU ENERGIA IUBIRII
PÂNĂ ÎN ULTIMUL MINUT
Anul acesta a fost plin în multe feluri.
Pentru succesele pe care le-aţi avut. Pentru
momentele grele pe care le-aţi depăşit. Pentru
echipa de neoprit pe care aţi construit-o sau
căreia v-aţi alăturat.
Cei care sunteţi deja lideri cu reuşite remarcabile
v-aţi desfăşurat în 2021 întreaga pricepere şi
pasiune. Meritaţi din plin felicitările. Aţi reuşit mai
mult decât oricând să-i inspiraţi pe oameni, iar
uneori aţi fost motivul pentru care unii dintre Forever
Business Ownerii noştri au spus: „Datorită ţie nu am
renunţat când mi-a fost mai greu. Datorită ţie am
reuşit.”
Cei care aţi făcut în 2021 marele pas de a îmbrățișa
Forever sunteţi la rândul vostru un exemplu strălucit
de curaj şi putere interioară. Către voi merg întreaga
noastră admiraţie şi apreciere. Ştim că nu vă e
uşor, deoarece când suntem începători toţi vedem
Planul de Marketing ca pe un munte. Ne provoacă
şi în acelaşi timp ne face să ne întrebăm cum îl vom
escalada şi cât timp o să ne ia urcuşul.
Orice om de succes care continuă să cucerească
noi culmi a fost cândva unde sunteţi voi azi. Pentru
a parcurge drumul şi-a descătuşat potenţialul şi a
acţionat cu hotărâre şi perseverenţă. Acum sunteţi
la poalele muntelui, dar aveţi visul, aveţi un plan,
iar Forever vă pune la dispoziţie mai mult decât e
nevoie pentru a reuşi. Totul depinde cu adevărat de
voi. În fiecare zi, în fiecare săptămână, lună de lună.
Fiţi încrezători şi trăiţi cu toată bucuria această
călătorie. Împreună cu voi sunt trup şi suflet
sponsorii și liderii voștri, compania cu toate

webinariile, programele şi stimulentele. Coechipierii
voştri şi noi, alături de întreg colectivul companiei.
Îndrăzniţi să vă descoperiţi şi să vă sărbătoriţi
măreţia, dăruiţi cât mai multor oameni ceea ce au
atâta nevoie. Priviţi în jur şi întrebaţi-i ce-şi doresc
mai mult. Veţi primi în esenţă acelaşi răspuns de la
oricine: sănătate, prosperitate şi libertate financiară.
Aşadar aveţi de unde să prospectaţi, deoarece
oamenii îşi doresc fericirea pe care Forever o face
cu certitudine accesibilă.
Deopotrivă începători şi FBO cu reuşite multe
avem luna decembrie la dispoziţie să încheiem
anul la înălţime. Să facem împreună sărbători
magice Forever – dăruind. Ce cadou poate fi mai
valoros, mai folositor şi mai roditor decât produsele
companiei şi oportunitatea de afacere Forever?
Poveştile voastre sunt cea mai emoţionantă
dovadă: Forever chiar transformă vieţi, aduce binele
în casele şi în sufletele oamenilor.
Anul 2021 se încheie doar când începe 2022, aşa
că lucraţi cu energia iubirii până în ultimul minut.
Păstraţi-vă entuziasmul și hotărârea și veţi face paşi
imenşi pe drumul vostru. Cu credință, curaj și mult
efort, veți obține tot ceea ce vă doriți.
Mereu împreună, mereu mândri de ceea ce sunteţi
şi deveniţi,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. Szőcs Dóra
Country Manageri Forever România & Rep. Moldova
foreverliving.ro
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Produsul lunii

Forever aduce magia Aloe
Mango în fiecare casă
Tu și Aloe Mango – combinația irezistibilă a lunii noiembrie! Magia gelului
momentului în lumea Forever oferă un nou sens sărbătorilor care vor începe
curând în sufletele și casele noastre.
L-am desemnat produsul lunii și te provocăm să-ți reinventezi gustul și ideile
de a sărbători toamna și sezonul de cadouri. Poate că nu putem călători în
voie în țări tropicale, dar nu înseamnă că nu putem aduce exoticul în fiecare
casă, la pachet cu o stare de bine și energie pe măsură.

Aloe Mango, băutura momentului în lumea Forever
Atunci când gelul nostru pur
din frunzele de aloe, recoltate
și filetate manual de pe propriile
plantații se îmbină cu puterile și
beneficiile fructului de mango, ia
naștere băutura care a cucerit

deja inimile și papilele gustative
ale milioanelor de consumatori
din întreaga lume.
A pășit cu o încredere
debordantă în gama noastră
de băuturi nutriționale cu
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aloe, iar beneficiile și gustul lui
extraordinar l-au transformat
într-un adevărat star Forever
și l-au făcut să rămână pentru
totdeauna în oferta noastră. Și
aflăm acum și de ce.

Produsul lunii
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De ce Aloe Mango?
Forever Aloe Mango oferă toate
beneficiile produsului nostru
vedetă, Forever Aloe Vera Gel,
fiind alcătuit din 86% Aloe vera
pură plus aroma tropicală din
piureul de mango bine copt
în soare. E perfect de savurat
direct din pahar, adăugat într-un
smoothie sau într-un delicios
cocktail tropical.
Fructele de mango sunt bogate
în nutrienți și conțin vitamine
importante precum C, A și
E, dar și acid folic. Sunt, de
asemenea, o sursă de fibre,
completând astfel beneficiile

gelului de aloe în ceea ce
privește digestia sănătoasă.

imunitar și te ajută să-ți menții
nivelul natural de energie.

Fructele folosite în Forever Aloe
Mango se recoltează când
sunt perfect coapte, pentru a
le asigura la cel mai înalt nivel
aroma bogată și conținutul de
nutrienți.

Ca și celelalte băuturi din
Aloe vera de la Forever, și
Aloe Mango este procesat în
condiții aseptice, pentru a-i
maximiza conținutul de nutrienți
și prospețimea, fără a adăuga
conservanți artificiali.

Gelul de Aloe vera este
partenerul perfect. Prin
compoziția sa, ajută corpul să
beneficieze din plin de nutrienții
din mango, absorbindu-i mai
ușor în organism. Gelul nostru
recoltat manual din interiorul
frunzelor de aloe susține, pe
lângă digestie, și sistemul

Ambalajul Tetra Pak păstrează
gustul proaspăt al băuturii mai
mult timp și este realizat integral
din materiale reciclabile.
Consistența de nectar a noului
Aloe Mango l-a transformat
rapid în preferatul copiilor din
lumea întreagă.

Beneficii cheie:

• 86% gel pur de Aloe vera
• Bogat în vitamina C

• Cu piure natural de mango, pentru un plus de savoare
• Certificat de Consiliul Științific Internațional pentru Aloe
• Fără conservanți adăugați
• Iubit de vegetarieni și vegani

foreverliving.ro
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Produsul lunii

Părerile consumatorilor:
“Aloe Mango a devenit rapid preferatul copiilor mei. Până acum,
erau topiți după Aloe Peaches, dar de când a apărut noul gel,
mă întreabă în fiecare zi de “sucul cu gust de vacanță”. Iar eu
sunt fericită că, pe lângă faptul că le satisfac astfel pofta de ceva
dulce, le ofer într-o băutură 100% sănătoasă nutrienții de care
au nevoie pentru creștere”. (Andreea A.)
“De câte ori beau Aloe Mango, am senzația că mă răsfăț cu un
super cocktail exotic. Mă poartă cu gândul spre țări exotice, dar
totodată îmi oferă bucuria și satisfacția de a asigura corpului
meu tot ce are mai bun natura. Mă bucur mult că a rămas
definitiv în gama de geluri Forever.” (Maria M.)
“O combinație super puternică, deoarece atât Aloe vera, cât și
fructul de mango au nutrienți incredibili pentru sănătate. Și se
regăsesc astfel într-o băutură absolut savuroasă, care face deja
deliciul pentru întreaga mea familie – de la mic la mare. Aloe
Mango nu ne lipsește din casă.” (Valentina A.)

“Are o textură de nectar
și îți oferă satisfacția de
a bea cel mai bun suc
de fructe, îmbogățit
cu beneficiile celei mai
valoroase plante din câte
există – Aloe vera. O idee
grozavă. Bine ai venit în
familia mea, Aloe Mango.”
(Sergiu V.)
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asupra afacerii tale Forever

”A recunoaște binele deja prezent în viața ta
este punctul de pornire a abundenței.”
Eckhart Tolle
Ți s-a întâmplat vreodată să
dai peste un obiect de care ai
uitat și a cărui regăsire a fost
o surpriză plăcută? Poți retrăi
acel sentiment de bucurie
dacă te uiți cu atenție în jur și
colecționezi momente plăcute
de peste zi, manifestându-ți
recunoștința pentru ele.

Recunoștință înseamnă să
te oprești din mersul obişnuit
al gândurilor și să-ți arăți
aprecierea pentru ceea ce ai
primit, fie că este tangibil sau
nu. Îți vei canaliza astfel atenția
către lucrurile care îți aduc sau
ți-au adus bucurie.

Adesea suntem prea grăbiți
și ne uităm la ele doar cu
coada ochiului, în timp ce
trecem mai departe, la ceea
ce ne preocupă în momentul
respectiv.
Recunoștința însă ne îndeamnă
să luăm în considerare ce
avem sau suntem deja și să
conștientizăm abundența care
foreverliving.ro
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Afacere Forever

există în viața noastră, sub
diferite forme. Iar aceasta poate
fi o bază solidă pentru a primi
mai mult din ceea ce ne dorim.
Poți să-ți manifești recunoștința
în mai multe moduri: față
de elemente din trecut (de
exemplu, amintiri plăcute din
copilărie sau momente speciale
trăite de-a lungul vieții), prezent
(apreciere pentru ce ai acum –
sănătate, hrană, casă, familie)
sau viitor (printr-o atitudine
optimistă, idei bune pe care le
vei pune în practică, obiective
pe care merită să le îmbrățișezi).

Iată câteva beneficii pe care
le ai atunci când manifești
recunoștință:
1. Întărești relații, inclusiv pe
cele noi. Recunoștința, chiar și
când este exprimată printr-un
simplu “Mulțumesc!”, îi apropie
pe oameni și îi deschide la
crearea unei legături mai
puternice, inclusiv atunci când
e vorba de persoane care se
cunosc de puțin timp.

2. Îți îmbunătățești sănătatea
fizică și mentală. Persoanele
recunoscătoare se simt de
obicei mai sănătoase decât
celelalte, au mai puține dureri și
au grijă de ele într-o mai mare
măsură, potrivit cercetărilor.
La nivel mental, recunoștința
reduce intensitatea unor
emoții toxice, precum invidia,
frustrarea sau nemulțumirea.
3. Vei avea un somn mai
bun. Studii realizate în 2011
și publicate în revista Applied
Psychology au arătat că
recunoștința îmbunătățește
calitatea odihnei, te face să
adormi mai repede și crește
durata somnului. Rezultatele
sunt foarte bune mai ales
pentru cei care au obiceiul
de a scrie într-un jurnal al
recunoștinței în fiecare seară.
4. Îți crești stima de sine.
Când arăți gratitudine, îți
diminuezi tendința de a
te compara cu ceilalți și
dobândești mai multă încredere
în tine, apreciind în același timp
și realizările altora. O cercetare
din 2014 a descoperit că

recunoștința a crescut stima de
sine a atleților analizați, ceea ce
a contribuit la performanța lor
sportivă.
5. Sporeşti fericirea prezentă
în viața ta. În psihologia
pozitivă, recunoștința este
puternic asociată cu un
grad mai mare de fericire,
ajutându-i pe oameni să-și
îmbunătățească sănătatea,
să facă față dificultăților și să
construiască relații puternice.
Un studiu realizat la USC
Marshall School of Business a
găsit legături între recunoștință
și structuri ale creierului
responsabile de conexiunile
sociale și eliberarea de stres.
Recunoștința este considerată
de cercetători o funcție cheie a
vieții în comunități și a evoluției
oamenilor ca specie.
De obicei, asociem recunoștința
cu relațiile personale, cu
prietenii, familia și viața de
zi cu zi. Mai rar o alăturăm
businessului. Însă există
numeroase dovezi că a-ți
manifesta recunoștința are
beneficii și în domeniul carierei,
indiferent că ești angajat,
manager sau antreprenor,
așadar cu atât mai mult FBO.
Recunoștința este un ingredient
puternic în stabilirea și
întreținerea conexiunilor cu
ceilalți. Cum și afacerile sunt
tot despre oameni, obiceiul de
a-ți manifesta recunoștința te
va ajuta și în plan profesional,
nu doar personal. În plus,
manifestarea recunoștinței
crește probabilitatea să ai mai
multă energie fizică și mentală,
pe care o poți investi în
afacerea ta Forever.
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Există dovezi că satisfacția
angajaților la locul de muncă ar
putea fi crescută prin cultivarea
recunoștinței în mod regulat, în
special din partea liderilor. Au
mult de câștigat echipele unde
recunoștința este integrată în
cultura organizațională, fiind o

Afacere Forever
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caracteristică obișnuită a vieții
profesionale de zi cu zi.
Iar exprimarea recunoștinței
nu influențează pozitiv doar
relațiile interne, din echipă. Ea
îmbunătățește relația cu clienții
consumatori de produse sau cu
potențialii sponsorizați.

Cum îți poți arăta recunoștința
în calitate de FBO? Aceasta
este o abilitate pe care o
poți cultiva, pas cu pas,
integrând-o în viața ta de zi
cu zi, chiar dacă acum nu-ți
este în obicei. Îți poți manifesta
recunoștința lăuntric ori față de
cei de lângă tine. Iată câteva
idei:

• Ține un jurnal al recunoștinței.
Cel mai simplu mod să
conștientizezi reușitele și
motivele de recunoștință este
să le notezi periodic. Fie că
alegi să le scrii într-o agendă
clasică, într-un document pe
calculator sau le înregistrezi
vocal, vei avea o colecție de
lucruri bune care altfel poate ar
fi trecut nebăgate în seamă.
Include atât aspecte ce țin
de viața personală, cât și de
cea profesională. Jurnalul
recunoștinței are efecte pozitive
pe termen scurt, dar și în timp.
Când ai o perioadă mai dificilă,
poți reciti jurnalul și cu siguranță
îți vei îmbunătăți starea de spirit.
• Gândește specific. Nu te
limita la motive de recunoștință
foarte generale, ca sănătate,
venituri mari sau vacanțe
relaxante, ci menționează mai
degrabă acțiuni sau stări clare.
La fel de mult ca activitățile
mărețe, contează și micile
victorii sau momentele care
ți-au adus un sentiment de
satisfacție.
De exemplu: un membru nou
al echipei tale a făcut prima
vânzare; un client ți-a oferit
un feedback pozitiv despre
produsele Forever și ți-a făcut

ziua mai frumoasă; ți-ai băut
cafeaua de dimineață alături de
cineva drag; a apărut soarele
exact când ai ieșit din casă.
• Trimite mesaje
personalizate de mulțumire.
Îndreaptă-ți recunoștința și
față de clienții fideli și membrii
echipei. Când le scrii sau
vorbești cu ei, nu te limita la
un “mulțumesc” general, ci
menționează întotdeauna și
motivul pentru care îți arăți
recunoștința – din nou, cât
mai clar și la obiect. Nu trebuie
să compui fraze lungi, ci
este important ca persoana
respectivă să înțeleagă cum a
contribuit pozitiv și să se simtă
apreciată.
• Arată-ți recunoștința față
de colegi. De cât timp ești
FBO? Când îți sărbătorești
aniversarea în familia Forever,
poți trimite un mesaj de
recunoștință sponsorului tău,
care te-a introdus în business și
ți-a îndrumat pașii, oferindu-ți
oportunitatea să ai propria
afacere.

De asemenea, când primești
ajutor de la un coleg, nu ezita
să-i spui sau să-i scrii ce a
însemnat acest lucru pentru
tine. Cu cât îți exprimi mai
des și autentic recunoștința,
cu atât și cei din jur se vor
simți mai relaxați și deschiși
să împărtășească la rândul lor
propriile motive de gratitudine.
• Fă-o cu sinceritate. Arată-ți
recunoștința menționând
aspecte reale, pe care chiar
le simți și le crezi. Nu inventa
motive doar de dragul de a
transmite un mesaj pozitiv.
Se spune că lucrurile asupra
cărora te concentrezi vor
apărea mai des în viața ta.
Simplul fapt că le vezi, că le
bagi în seamă, va da măsura
abundenței lor. Arătându-ți
recunoștința și mulțumind
pentru ceea ce ai sau ceea ce
primești vei conștientiza activ
satisfacțiile din viața ta, vei
atrage altele și te vei bucura de
bunăstare, deopotrivă la nivel
personal și ca FBO.
foreverliving.ro
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Aloe Liquid Soap, un
săpun lichid puternic,
versatil și blând cu
pielea, și-a făcut cu
succes intrarea în
gusturile și preferințele
consumatorilor Forever
din România. Aflăm
împreună ce este
nou la acest produs,
de ce s-a schimbat
formula și care îi sunt
atuurile în rutina de
îngrijire a întregii
familii, dar mai ales
ce îl face să câștige
premiu după premiu în
cadrul evenimentelor
internaţionale.

Uneori vechiul inspiră noul. La fel s-a
întâmplat și cu Aloe Liquid Soap, o
versiune adaptată între vechiul Aloe
Face & Body Wash, Aloe Hand Soap și
multe ingrediente noi care și-au dovedit
recent beneficiile în îngrijirea întregului
corp. Pentru că da, Aloe Liquid Soap
este mai mult decât un săpun – este un
produs versatil de îngrijire, extrem de
practic și multifuncțional. Și o să vedeți
și de ce.

Aloe Liquid Soap – îngrijire din cap până în
picioare
Noul săpun lichid este conceput astfel încât să poată
fi folosit atât ca produs de curățare pentru mâini, ca
demachiant sau cleanser pentru ten, cât și ca gel de
duş sau șampon. Da, ați înțeles bine. Ca șampon,
deoarece am introdus în compoziția lui ingrediente care
își dovedesc utilitatea în îngrijirea pielii și totodată a
părului. Practic, Aloe Liquid Soap este produsul bun la
toate.
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De ce Aloe Liquid Soap?
Este o formulă cremoasă,
sidefată și bogată în ingrediente
care hrănesc din abundență
pielea, lăsând-o proaspătă și
curată.
Fie că este pe blatul din
bucătărie sau la duș, noul
nostru săpun lichid, disponibil
într-un ambalaj fresh și modern,
valorifică puterea aloe împreună
cu alte ingrediente puternice
pentru a oferi o experiență
completă de curățare pentru
întreaga familie.
Am pornit la drum în crearea
formulei adunând tot ce este
mai bun din natură şi am
combinat totul cu cu Aloe vera
pură recoltată de pe propriile
noastre plantații. Conține din
abundență gel pur de aloe,
la fel ca mai toate produsele
Forever, deoarece știm cu toții
că are puternic efect de calmare,
hidratare și catifelare asupra pielii.

Am adăugat ulei de argan, care
furnizează vitamina E și acizi
grași naturali pentru a hrăni și
susține pielea sănătoasă. Acest
ingredient prețios și valoros
este cunoscut sub numele de
„aurul lichid al Marocului” și
este recoltat cu grijă din fructele
arborelui de argan.
De asemenea, am sporit
beneficiile ingredientelor cu
esteri de jojoba și extract de
castravete pentru a ajuta la
menținerea hidratării în interiorul
pielii, după ce dușul a luat
sfârșit sau ai terminat să te
speli pe mâini. Pentru că ne
place senzația de piele hidratată
oricând, nu doar atunci când
folosim produsele de îngrijire,
nu-i așa?
Dar beneficiile nu se opresc
aici. Pentru a oferi prospețime
și vitalitate pielii, am adăugat

extract din flori de arnică,
recoltate din zone muntoase.
Cu o combinație de uleiuri
naturale, extracte vegetale și
Aloe vera pură, săpunul lichid
cu aloe are o formulă perlată,
care spală ușor murdăria
și impuritățile cu o spumă
delicată, lăsând pielea curată,
proaspătă și revigorată.
V-am ascultat! Știm cât de
mult v-a plăcut mireasma
vechiului săpun Aloe Face &
Body Soap, de aceea am ales
să oferim noului Aloe Liquid
Soap parfumul de care toți
consumatorii s-au îndrăgostit în
trecut. Așadar, cu noua formulă
vă bucurați din nou de aroma
care v-a oferit, ani de-a rândul,
o experiență minunată la fiecare
spălare.

foreverliving.ro
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Beneficii cheie:
 Formulă nouă, bogată în Aloe vera

 Delicat cu pielea sensibilă

 Spumă blândă formată din agenți de
curățare din surse naturale

 Potrivit pentru întreaga familie

 Ulei de argan și jojoba pentru hidratare
intensă
 Adaos de extract din floare de arnică
pentru prospețime și regenerare

 Apreciat și ca gel de duş, demachiant sau
chiar șampon
 Nu conține parabeni
 Iubit de vegetarieni și vegani

Aloe Liquid Soap,
premiat internațional
Nici nu a fost lansat bine, că
Aloe Liquid Soap a făcut rapid
furori nu doar în lumea Forever,
ci pe tot mapamondul.
• A câștigat recent, la sfârşitul
lunii octombrie, premiul pentru
”cel mai bun produs de
îngrijire pentru duș & baie”
în cadrul Pure Beauty Awards
2021 organizat în UK.
• S-a făcut remarcat în
cadrul Global Green Beauty
Awards 2021 și nu oricum a ieșit câștigător detașat
la categoria ”cel mai bun
săpun natural”.
• De asemenea, a obținut aurul
la categoria ”cel mai bun
săpun lichid” în cadrul Global
Makeup Awards 2021.

Suntem #ForeverProud să
oferim cele mai bune produse
de pe piață, la cele mai înalte
standarde de calitate, iar
noul Aloe Liquid Soap nu face
excepție.
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”În 2021, afacerea noastră a
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Silviu Ursu este unul dintre liderii din România cu multă experiență în Forever.
De mai bine de două decenii, Forever este stilul de viață pe care îl trăiește
cu bucurie zi de zi. Într-un an 2021 în care premisele succesului oricărui
business păreau nesigure, afacerea lui a trecut printr-o revigorare completă.
De jumătate de an, este lună de lună în Club 100, este calificat Eagle și are
o afacere non-managerială extrem de dinamică, pe care o construiește cu
pasiune împreună cu soția lui, Otilia.
Ce a schimbat anul 2021 în stilul de lucru și în ecuația succesului lui, aflăm
chiar de la el, într-un interviu marca Forever.
Spuneți-ne, pe scurt,
povestea dumneavoastră
Forever.

lucru, mi-a plăcut să nu am șefi
și să nu semnez condica, așa
că nu am profesat niciodată.

Sunt Silviu Ursu, din Bacău,
iar profesia mea de bază este
inginer de mecanică fină. Deși
mi-a plăcut meseria aleasă,
mi-a plăcut mai mult libertatea
de a-mi alege programul de

Povestea mea Forever începe
cu mulți ani în urmă, încă
de când s-a lansat oficial în
România. Prima dată am folosit
produsele și recunosc că, pe
atunci, singurul motiv care m-a

convins să le consum a fost
încrederea în persoanele care
mi le-au recomandat și care,
mai apoi, mi-au devenit și
Sponsori.
Mi-aduc aminte că în privința
dezvoltării afacerii, în acel
moment am declarat că eu
foreverliving.ro
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nu voi face niciodată această
activitate. Şi asta deoarece,
încă din anul IV de facultate,
colaboram cu o companie
internațională de vânzări
directe. După terminarea
facultății am ocupat postul de
Manager de vânzări timp de
10 ani. Așadar fiind educat în
stilul clasic de management,
MLM-ul nu mi se părea o
activitate serioasă.
Consumam însă produsele
împreună cu întreaga mea
familie. Astfel am rămas
aproape de Forever, deoarece
eficiența lor mă convinsese.
În 2004, am decis că a venit
momentul unei schimbări în
viața mea.
Am întrerupt colaborarea pe
care o aveam și atunci a fost
prima dată când am acordat
atenție Planului de Marketing
Forever. După ce l-am studiat
am înțeles (destul de târziu,
spun acum) cât de multe oferă,
cel mai puternic atrăgându-mă
stabilitatea afacerii, precum
și posibilitatea de a o lăsa
moștenire.

Și totuși, Cineva acolo sus
mă iubește, pentru că acum
6 ani, destinul m-a trezit atât
de brusc, încât am decis că
e timpul să schimb, odată
cu stilul de viață, și modul de
abordare a afacerii Forever.
Atunci mi-am setat ca obiectiv
realizarea tuturor programelor
si stimulentelor puse la
dispoziție de către companie:
Eagle Manager, Forever2Drive,
Charmain’s Bonus și Raliul
Global.
Am început un program intens
de autoinstruire, citind și apoi
aplicând zilnic tot ceea ce
învățam. În acel an, 2017, am
obținut calificarea la Eagle
Manager, și de atunci aceasta
a fost și este un obiectiv
pe care îl realizez în fiecare
an. Urmează, în curând,
Forever2Drive, Charmain’s
Bonus și Raliul Global.
Cum am spus deja, Forever
este stilul de viață al familiei
mele, ceea ce înseamnă că
pe lângă propriile rezultate,
un obiectiv foarte puternic

Atunci am vorbit cu sponsorii
mei, familia Parascan, și am
luat decizia că voi dezvolta
afacerea Forever. Zis și făcut!
În nouă luni de la decizie am
devenit Manager, iar Forever a
devenit stilul meu de viață și al
familiei mele.
Anii treceau, rezultatele erau
satisfăcătoare, obțineam
calificări la Raliul Internațional
și Raliul European și nu-mi
amintesc să fi avut vreodată
sub 60 p.c. non-manageriale.
Eram mulțumit de veniturile pe
care le obțineam, îmi plăcea
ceea ce făceam și existența
mea intrase, aproape fără să-mi
dau seama, într-o fază de
platou.
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este acela de a-mi ajuta toți
partenerii care doresc să
parcurgă drumul în călătoria
succesului.
Din experiența mea, am
înțeles că nu despre mine
este vorba și nici doar despre
minunatele noastre produse,
ci despre oameni, oamenii
din jurul meu. Acest gând mă
motivează foarte mult și acum
scopul principal este să-i ajut
pe toți cei care doresc să-și
împlinească visurile și să-și
schimbe viața în bine alături
de Forever. Am o echipă de
oameni extraordinari, parteneri
minunați cu care muncesc zi
de zi spre a-și atinge ţelurile.
De asemenea viața mea
personală este rodul vieții
Forever, pentru că în acest
mediu am cunoscut-o pe
Otilia, partener Forever,
care astăzi îmi este și soție.
Împreună construim afacerea,
bucurându-ne în fiecare clipă
și îi mulțumim lui Dumnezeu
că a mijlocit întâlnirea noastră,
nicăieri în altă parte decât în
mediul Forever.

Interviu Forever 15

Sunteți deja de 6 luni
o prezență constantă
în CLUB 100 şi luna
aceasta pe primul loc în
topul punctelor
non-manageriale în
Forever România. Care
este secretul?
Într-adevăr, crescut fiind în „era
offline” am fost nevoit să fac
urgent upgrade-uri în contextul
pandemic. Recunosc că nu mi-a
fost ușor și că am simțit o mare
provocare, însă cred cu tărie că
orice lucru este posibil.
Convins fiind că afacerea Forever
este marketing de recomandare
bazat pe relaționare și credința
că voi reuși, am creat un sistem
de menținere a legăturii cu
partenerii mei, folosind mijloacele
existente în mediul online.
Așadar mi-am achiziționat un
abonament pe platforma de
întâlniri Zoom și am conceput un
calendar al întâlnirilor online cu
echipele. În același timp, de câte
ori a fost posibil și respectând
condițiile de siguranță, nu am
ezitat să am și întâlniri offline.

Promovez și conectez cât
de mulți parteneri pot la
evenimentele online organizate
de către companie (Success
Day), precum și la webinariile și
instruirile organizate de către noi
și linia sponsorială.

încât stabilitatea și creșterea
afacerii să nu fie afectate.

Plecând însă de la filosofia de
bază a companiei, cred că foarte
importantă este legătura strânsă
pe care o avem cu echipa,
astfel încât organizăm două
întâlniri online pe săptămână
pentru prezentare de produse,
de dezvoltare personală sau
întâlniri de business, după caz,
și două întâlniri offline (evident,
în condițiile impuse de actualul
context pandemic).

În primul rând am un program
foarte bine stabilit al întâlnirilor
online cu echipa. La aceste
întâlniri de prezentare participă
toți partenerii care dezvoltă
afacerea, noii parteneri, precum
și persoane invitate să cunoască
produsele și mediul nostru
Forever.

Foarte important și îmbucurător
pentru mine este faptul că
ori de câte ori este nevoie, în
mediul online, pot avea rapid
și comod întâlniri restrânse, în
orice colț al lumii. Menținerea
legăturii cu oamenii, în această
perioadă dificilă din punct de
vedere social, este hotărâtoare în
munca noastră, de aceea acord
o importanță sporită și caut
instrumente de lucru online, astfel

Cum lucrați cu echipa
non-managerială pentru a
o menține activă în fiecare
lună?

Totodată am întâlniri online cu
oamenii-cheie și cel puţin o
dată zilnic ne auzim telefonic. În
măsura posibilităților, organizez
întâlniri offline 1:1, 2:1 sau în grup
restrâns, atât cât ne permite
legea în condițiile impuse de
pandemie.
La fiecare început de lună,
împreună cu partenerii activi (cei
care vor să dezvolte afacerea)
lucrăm la setarea obiectivelor,
iar la sfârșitul lunii analizăm
rezultatele, astfel încât luna
următoare știm ce este de făcut.

foreverliving.ro
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Care dintre cele 4 Repere
ale Măreţiei este pentru
dumneavoastră punctul
forte? La care dintre ele
credeţi ca excelaţi în
acest moment? Şi cum
reuşiţi să le menţineţi pe
toate în echilibru, pentru a
avea o afacere stabilă?
Dintre cele 4 Repere ale Măreției
(Recrutare, Fidelizare, Dezvoltare
și Productivitate) pentru mine
punctul forte cred că este
Fidelizarea, căreia îi acord
mare atenție, pentru că oferă
stabilitate afacerii.
Dar am realizat în ultimii doi
ani cât de important este să
mențin echilibrul între toate cele
4 Repere. Recrutarea este din
ce în ce mai importantă pentru
că astăzi, oamenii caută soluții
la problemele pe care le au,
indiferent că țin de stilul de viață
sau financiar. Îndrăznesc să
afirm, fără falsă modestie, că noi
le putem oferi soluția. În acest
sens foarte importante sunt
identificarea nevoilor oamenilor,
ascultarea activă, tehnica
întrebărilor și răbdarea. Eu am o
vorbă pe care le-o spun tuturor
partenerilor mei, care vor să
aibă succes, și anume: „Mergeți
încet, cu grijă și cu atenție printre

oameni!”. Și știm că atunci când
vorbim despre creșterea afacerii
Forever, Recrutarea este, poate,
cel mai important reper.
Sigur că există și un punct slab,
asupra căruia lucrăm: este
vorba despre Productivitate.
Căutăm soluțiile cele mai bune
spre a mări productivitatea,
prin organizarea seminariilor de
pregătire pe produse și Planul
de Marketing, seminarii de
dezvoltare personală, astfel încât
să crească eficiența în recrutare
și sponsorizare, mai ales cu
ajutorul pachetelor de produse:
Start Your Journey Pack și Start
Your Personal Use Pack.

Cum abordați recrutarea
în această perioadă?
În ceea ce privește recrutarea,
trebuie să înțelegem că, în
esență, lucrurile nu s-au
schimbat. Fie că vorbim despre
mediul online sau offline,
recrutarea respectă aceleași
principii și urmează aceiași pași,
cu mențiunea că unii parteneri au
abilități mai mari și mai dezvoltate
în mediul online, iar alții, în mediul
offline. Fiecare ar trebui să
folosească metoda de recrutare
care i se potrivește cel mai bine.
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Personal folosesc recrutarea
offline, pentru că mie-mi place să
pot privi persoana direct în ochi,
să pot face contactul vizual, să
creez un canal de comunicare și
să dezvolt o relație de încredere,
ceea ce în mediul online cred
că se realizează mai puțin. Dar,
atenție, asta nu înseamnă că
mediul online nu oferă aceleași
posibilități de dezvoltare a
afacerii, dimpotrivă, și vreau să-i
felicit cu tot respectul pe cei care
dezvoltă online afacerea Forever.
Iar când ne referim la Fidelizare,
cel mai important lucru este
încrederea, încrederea în
produse, în companie și în tine,
ca Sponsor al lui. Pentru a
câștiga încrederea este nevoie
de investiție de timp, prezentări
și testări de produse, sesiuni de
cosmetică etc., dacă ne referim la
produse, și dacă vorbim despre
dezvoltarea afacerii, este nevoie
să lucrăm pe Planul de Marketing
și pe broșura „Primii pași spre
Manager”.
De asemenea eu folosesc și
recomand, cât mai des posibil,
întâlnirile 1:1 pentru fidelizarea
consumatorilor și a partenerilor,
atât online, cât și offline (acasă
la consumatori sau parteneri sau
la o cafea ori un ceai, într-un loc
public).

Interviu Forever 17

Cum arată o zi de lucru
pentru dumneavoastră?
Pentru mine fiecare zi este diferită
de celelalte, însă toate au câteva
elemente comune.
Planificarea este unul dintre ele,
fiecare zi a săptămânii având
un plan bine stabilit încă de la
sfârșitul săptămânii anterioare
(duminică seară).
Agenda Forever este un
instrument foarte important în
modul meu de lucru, deoarece
acolo îmi notez cu grijă toate
întâlnirile, locul lor de desfăşurare,
comenzile, precum și cele mai
importante informații care au
legătură cu activitățile mele
zilnice.
Ziua de muncă include atât
întâlnirile personale, de recrutare
sau prezentare, cât și timp
alocat discuțiilor cu liderii din
echipă, timp alocat întâlnirilor sau
discuțiilor cu partenerii aflați în
dezvoltare, precum și timp alocat
fidelizării consumatorilor.
Este de dorit să menținem
echilibrul între toate aceste acțiuni,
pentru că toate conduc spre o
afacere stabilă și în creștere. O
atenție deosebită o acord liderilor,
dar și partenerilor în dezvoltare, cu
care planificăm scopuri, obiective
și acțiuni pe care ei și partenerii lor
le vor duce la împlinire.

Ziua se încheie cu o analiză,
evaluând rezultatele obținute,
precum și nereușitele, dificultățile
și provocările, iar astfel acțiunile
următoarei zile se conturează
deja și dacă este necesar, facem
upgrade-urile de rigoare.

Se apropie finalul de an
și momentul bilanțului
afacerii şi activităţii
Forever. Dacă ar fi să
faceţi o schimbare
majoră în afacerea
dumneavoastră, în stilul
de lucru actual, care v-ar
aduce mai multe reuşite în
2022, care ar fi aceea?
Da, cu siguranță facem un bilanț
al afacerii și al activității Forever și,
chiar dacă în acest an afacerea
noastră a crescut cu mai mult de
30%, cred că ar fi bine să facem
o schimbare în stilul nostru de
lucru în ceea ce privește setarea
mentală, stabilirea unor obiective
mai înalte pentru întreaga echipă
și mai ales păstrarea concentrării
pe realizarea acestora.
Suntem supuși multor provocări
în această perioadă, provocări
ce pot determina în anumite
perioade pierderea focalizării
asupra țelurilor stabilite și de
aceea este foarte importantă
conștientizarea că în noi stă
puterea de a duce la îndeplinire
tot ceea ce ne-am propus. Îmi
doresc atât individual, cât și ca

echipă să rămânem concentrați
asupra obiectivelor.

Ce urmează în
palmaresul succeselor
dumneavoastră Forever?
Aveți vreun obiectiv
important la care lucrați
până la final de an? Dar
pentru 2022?
Așa cum am mai spus, avem
în plan realizarea tuturor
programelor stimulative de
merit, de la Eagle Manager
la Chairman’s Bonus și Raliul
Global, însă până la sfârșitul
anului, obiectivele noastre
importante sunt Forever2Drive
și nivelul de Senior Manager.
Desigur, ne dorim ca toți din
echipă să aibă parte de aceleași
reușite și suntem în continuare
aproape de ei.
Anul 2022 va continua cu Eagle
Manager, Chairman’s Bonus și
Raliul Global.
Forever este cu siguranță locul
unde visurile se transformă în
realitate și, chiar dacă n-ai plecat
de la început în călătoria Forever
având visuri mărețe, acordă-ți
suficient timp să descoperi
posibilitățile oferite de către acest
parteneriat.
Apoi, cu entuziasm, hotărâre,
consecvență și perseverență,
muncește pentru a-ți atinge toate
obiectivele!

foreverliving.ro
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Cadouri inspirate...

Forever

De acum, echipa părului
sănătos, puternic și mătăsos
este completă!
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Aloe-Jojoba Shampoo și
Aloe-Jojoba Conditioner
sunt disponibile atât online,
pe foreverliving.ro, cât și
în depozitele din toată țara!

Echipa Forever România 19

Dragoș Niculiță,
Șofer, Forever Living Products
România
Spune-ne câteva cuvinte despre tine
și despre cum a început călătoria ta
în Forever România.
Povestea mea în Forever
România a început în anul 2008,
la volanul primei mașini pe care
am condus-o pentru companie.
Pe vremea aceea lucram la o
altă firmă, tot ca șofer, însă îmi
lipseau foarte tare socializarea și
colectivul.
Mă simțeam singur. Și poate că
în meseria mea, unii cred că așa
trebuie să fie. Însă eu am crezut
dintotdeauna că și dacă sunt
mereu pe drumuri, pot face parte
dintr-un colectiv frumos și pot
construi relații cu colegii mei.
Am ajuns în companie la
recomandarea unor colegi din
depozitul din Otopeni, cu care
eram prieten de dinainte și mă mai
întâlneam uneori la fotbal, și am
vrut neapărat să încerc, deoarece
îmi plăcea ideea de a face echipă
şi la muncă. M-am gândit că dacă
și ceilalți din firmă sunt măcar la fel
de prietenoși, calzi și generoși, cu
siguranță este locul în care mă voi
regăsi.
Și așa a fost. De 14 ani, sunt în
locul care îmi este ca o a doua
casă.
Le mulțumesc și eu pe această
cale Country Managerilor noștri,
Dora & Gabor Szőcs, pentru că
mi-au deschis ușa către o familie
cu care ne mândrim în Forever
România și le sunt recunoscător

pentru toate șansele și încrederea
pe care mi le-au oferit de-a lungul
anilor.
În ce constă activitatea ta în cadrul
companiei?
Mă ocup cu aprovizionarea mărfii
în diverse depozite (în principal în
centrele din Otopeni și Aviatorilor,
dar duc produsele și la cele din
țară), dar și cu tot ce mai e nevoie
pentru companie. Îmi place ce fac,
am mașina companiei în grijă, pe
care o consider un coleg de drum
tare bun și drag, oriunde trebuie
să merg.
Însă dincolo de activitatea mea
de bază, îmi place și mă implic
în orice alte sarcini sau activități,
atunci când este nevoie de mine.
Ajut la aprovizionarea firmei cu
diverse materiale, particip și ajut
la evenimentele firmei atunci când
este necesar și îmi place să cred
că atunci când cineva din firmă
are nevoie de mine, mă pot face
util într-un fel sau altul.
Jobul meu este dinamic și asta îmi
place. Îmi permite să țin legătura
și să lucrez îndeaproape cu cei
mai mulţi dintre colegi, într-o
formă sau alta. Asta este ceea ce
mi-am dorit dintotdeauna când
a venit vorba de muncă – să ajut
cu ce pot și să fac parte dintr-un
colectiv, să fim împreună o echipă,
să ne ajutăm și să ne bucurăm
mereu când suntem împreună.

Am găsit cu prisosință aceste
lucruri în relaţia cu fiecare dintre
colegii mei și mă bucur să lucrez
cu ei. Iar voi, Forever Business
Ownerii, sunteți mereu în gândurile
noastre de fiecare dată când ne
întâlnim.
Ce mesaj ai pentru Forever Business
Owneri în această perioadă?
Să aibă încredere în noi și în
companie, să știe că indiferent
de vremurile pe care le trăim, noi
suntem aici și vom încerca să
găsim mereu căi pentru a le pune
la dispoziție produsele și că ne
dorim mereu ca munca noastră să
se reflecte în succesele lor.
Să-şi tureze motoarele afacerii,
având la fel de multă încredere
în vehiculul numit oportunitatea
Forever, așa cum am eu în dubița
care îmi este partener de încredere
în fiecare zi.
Vă doresc un final de an
excepțional și numai gânduri
bune!
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20 Club Forever

CLUB100

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

Nicoleta & Daniel Negrescu

Rafael-Valer Loghin

Silviu & Otilia Ursu

Nagy Ernő & Irma

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

CLUB60

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

Cristiana & Eugen Dincuță

Elena Moraru

Ionuț & Georgiana Stroe

Marius & Milentina Marcus

Maria Pop

Mihaela Hudea

Loredana Gânbuțan
Marilena Culișir
Vasilica Crăciun
Marian & Dr. Monica Costiță
Daniel & Maria Parascan
Valentina & Marius Chelu
Andreia Deac
Mariana & Radu Cătălin Papadopol
Vajda Katalin
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Monica & Cristian Lepădatu
Viorica & Viorel Moca
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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.

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
Tatiana & Florin Gonț
Andreea Gruia
Elisabeta-Maria Iuga
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Viorel Moca
Elena Moraru
Nicoleta & Daniel Negrescu
Valentin & Adriana Nițu
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
Rafael-Valer Loghin
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Pop
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
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin

foreverliving.ro
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TOP 20 FBO
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P.C
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Silviu & Otilia Ursu
Silviu & Otilia Ursu
Nicoleta & Daniel Negrescu
Nagy Ernő & Irma
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Rafael-Valer Loghin
Loredana Gânbuțan
Ionuț & Georgiana Stroe
Marilena Culișir
Vasilica Crăciun
Daniel & Maria Parascan
Cristiana & Eugen Dincuță
Marian & Dr. Monica Costiță
Valentina & Marius Chelu
Maria Pop
Vajda Katalin
TOP 20 în funcţie de p.c.
Elena Moraru
non-manageriale realizate
luna octombrie 2021 în
Mariana & Radu Cătălin Papadopol înRomânia
și Republica Moldova
Andreia Deac
Primii 20 FBO (Forever Business
Owneri) care au acumulat cele
Monica & Cristian Lepădatu
mai multe p.c. non-manageriale
şi au fost Activi în luna octombrie.
Marius & Milentina Marcus
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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

Ionuț & Georgiana Stroe
Ionuț & Georgiana Stroe
Aurel & Veronica Meşter
Vajda Katalin
Camelia Dincuță
Maria Pop
Romina & Cristian Doran
Marius & Milentina Marcus
Gizella & Marius Botiş
Daniel & Maria Parascan
Nagy Ernő & Irma
Kele Mónika
Rafael-Valer Loghin
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Marian & Dr. Monica Costiță
TOP 20 în funcţie de
p.c. totale realizate în luna
Nicoleta & Daniel Negrescu
octombrie 2021 în România și
Ramona Vingan
Republica Moldova
Primii 20 FBO (Forever
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Business Owneri) care au
acumulat cele mai multe p.c.
Smaranda Sălcudean
totale și au fost Activi în luna
Cristiana & Eugen Dincuță
octombrie.
foreverliving.ro
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Calificările lunii octombrie
Supervizori

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

Nume

Localitate

Sponsori

Rebeca Maria Alba

Baia-Mare

Raul Andrei Andreica

Anastasia Barica

București

Florica Popescu

Mihaela Cantaragiu

Brăila

Mihaela Herman

Anca Simona Cata

Oradea

Florica Lascău

Raluca Elena Covăcescu

Oradea

Florica Lascău

Ana Maria Gangut

Dobroiești, IF

Alexandra Panțîru

Mihaela Herman

Tunari, IF

Ioana Frumușelu

Violeta Ionescu

Iași

Eugenia Burdea

Crina Lăcrămioara Liheț

Sighetu-Marmației

Liliana Tivadar

Rebeca-Lidia Măriuța

Caransebeș

Marinela Tuțuleasa

Brighite Mosoarca

Timișoara

Romina & Cristian Doran

Ramona Munteanu

Sighetu-Marmației

Crina Lăcrămioara Liheț

Pál Enikő

Sânzieni, CV

Bandi Attila & Izabella

Alexandra Panțîru

Ștefăneștii de Sus, IF

Ioana Ifteni

Gheorghe Tănase

Constanța

Mariana & Radu Cătălin Papadopol

Manuela Topală

Constanța

Mariana & Radu Cătălin Papadopol
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Calificările lunii octombrie
Asistent Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Simona Maxim

Satu-Mare

Roxana Jilavu

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

Cornelia Conțiu
Florica Lascău

Culcea, MM

Cristian Costinaș
Rafael-Valer Loghin

Oradea, BH

Senior Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Cristian Costinaș

Baia-Mare

Rafael-Valer Loghin

foreverliving.ro
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Calificări Globale
Supervizori

Localitate

Sponsori

Persida Dumitre

Turt, SM

Cristina Mihălescul

Cosmina Ostafe

Stăuceni, BT

Andreea Simida Porkar

Lăcrămioara Ștefan

Suceava

Antonela Mirela Sticea

Manageri

Localitate

Sponsori

Roxana Jilavu

Cazașu, BT

Nicoleta & Daniel Negrescu

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

Vă informăm că marți, 30 noiembrie,
și miercuri, 1 decembrie, Centrele de
Distribuție din întreaga țară
sunt închise.
Vă așteptăm însă cu drag pe
foreverliving.ro, unde cadourile
pentru cei dragi și produsele voastre
preferate vă stau la dispoziție
24 de ore din 24.

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.

Adela Burdeti

Nepos, BN

Ana Doina Ghetie

Berinta, MM

Adina-Lucretia Miclaus

Cluj-Napoca

Anamaria Sara Vida

Bicaz

Adina-Catalina Ciotiri

Siminoc, CT

Anamaria Pop

Dej

Adina-Georgiana Busuioc

Techirghiol

Anamaria Tanase

Mioveni

Adrian Muresan

Baia Mare

Ana-Monica Kovacs

Sighetu Marmatiei

Adriana Ancuta Cicio

Turt, SM

Anca Ioana Bodea

Baia Mare

Adriana Camelia Tucra

Arad

Anca Raluca Rus

Galgau Almasului, SJ

Adriana Buhan

Tulghies, MM

Anca Cearnau

Carei, SM

Adriana Curtean

Codlea

Anca Floares

Roznov, NT

Adriana-Lorena Canda

Mintia, HD

Ancuta Doriana Sandor

Baia Mare

Adrian-Daniel Lazau

Oradea

Andra Manolache

Constanta

Aida Eugenia Stoff

Baia Mare

Andreea Dana Huban

Baia Mare

Alexandra Capraru

Bucuresti

Andreea Rodica Iobagi

Baia Mare

Alexandra Lupu

Buhusi, BC

Andreea Simona Apetroaei

Oteleni, IS

Alexandra Valeanu

Constanta

Andreea Bud Berar

Arad

Alexandru Stoica

Ploiesti

Andrei-Gabriel Marincea

Bucuresti

Alina Nicoleta Juca

ORADEA

Andriana Zlotescu

Cimislia, R. Moldova

Alina Ramona Varga

Tamaseni, NT

Angela Ioana Danci

Sighetu Marmatiei

Alina Dajbog

Bucuresti

Angela Mirela Alba

Ilia, HD

Alina Filip

Adancata, SV

Anisoara Bursucanu

Breazu-Rediu, IS

Alina Tocai

Hidiselu De Sus, BH

Anita Balazs

Campulung La Tisa, MM

Alina Vilceanu

Bucuresti

Arina Bulgaru

Valu Lui Traian, CT

Alpar Seles

Satu-Mare

Aura Cretu

Campulung

Amalia Suciu

Baia Mare

Aurelia-Mariana Caldarescu

Bucuresti

Ana Lenuta Ghimboasa

Caransebes

Balint Ildiko

Oradea

Ana Maria Pusca

Fitionesti, VN

Bradean Anca Alina

Lipova, AR

Ana Catalina Tamas

Hunedoara

Camelia Iuga

Arad
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Camelia Prosaniche

Constanta

Cristina Suciu

Dej

Carmen Huton

Cisnadie

Dalila Marin

Bucuresti

Carmen Melania Abrudan

Cluj-Napoca

Dan Zgambau

Brasov

Catalina Moraru

Bucuresti

Danci Mirela

Sighetu Marmatiei

Catalina-Laura Chiscop

Braila

Daniela Damian

Singerei, R. Moldova

Catinca Ardeleanu

Bacau

Daniela Luca

Giroc

Cerasela-Gabriela Hutanu

Timisoara

Daniela Simona Avram

Baia Sprie

Ciprian Mironica

Timisoara

Daniela Socol

Bucuresti

Claudia Matei

Vladimirescu

Delia Popica

Intorsura Buzaului

Claudiu Sorin George Simion

Sighetu Marmatiei

Denisa Botas

Apateu, AR

Claudiu Stroia

Blaj

Denisa Chetan

Floresti, CJ

Coca Delia Lupusoru

Valu Lui Traian

Diana-Elena Urtoi

Greci, TL

Codrina Adelina Bobeica

Asau, BC

Dina Soilita

Straseni, R. Moldova

Constanta Foca

Brosteni, IL

Dionisie Danut Negrea

Mocira, MM

Constantin Cristi Nistor

Bacau

Doina Gheorghiu

Cisnadie

Coralia Giurcaneanu

Bucuresti

Dora Todorut

Oradea

Corina Alina Dragan

Constanta

Dorin Calin Catinean

Cluj-Napoca

Corina Murariu

Vaduri, NT

Dorina Maria Catalan

Turt, SM

Cornelia Palamaru

Dorohoi, BT

Dorina Berchi

Ticau, MM

Cornelia Sarghe

Bucuresti

Dumitru Marian Iordan

Medgidia

Cosmina Chituc

Bucuresti

Ecaterina Marian

Brasov

Cristina Maria Sofica

Aiud, AB

Ecaterina Raducan

Chisinau, R. Moldova

Cristina Elena Dan

Atmagea, TL

Elena Besleaga

Racova, BC

Cristina Mariana Grigoras

Comlausa, SM

Elena Birsan

Medias, SB

Cristina Caramalau

Navodari

Elena Cujba

Bucuresti

Cristina Chirita

Bucuresti

Elena Gheorghe

Bucuresti

Cristina Ioo

Brad, HD

Elena Ghimboasa

Caransebes

Cristina Mihai

Ramnicu Valcea

Elena Grigore

Bucuresti
foreverliving.ro
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Elena Kiss

Marghita, BH

Gabriela Lascarache

Bacau

Elena Radu

Buhusi

Gabriela Mihaiela Romocea

Baia Mare

Elena Stolnicu

Buhusi

Gabriela Raducan

Slobozia

Elena Timandi

Rasnov

Gabriela Trisca

Raducaneni, IS

Elena Turcu

Cervenia, TR

Geanina Baldovin

Voluntari

Elena-Daniela Caramida

Falticeni

Geapana Ramona

Petresti, VN

Elisabeta Magdalena Floare

Bistrita

Georgeta Budeanu

Valea Budului, BC

Elisabeta Mihaela Moisenco

Tarnaveni, MS

Georgeta Paun

Focsani

Eliza Tatiana Perna

Timisoara

Gergely Katalin

Caraseu

Emanuela Coste

Rugasesti, CJ

Gheorghe Ardelean

Danesti, MM

Emese Bakai

Simleu Silvaniei, SJ

Gheorghe Ion

Loturi, AG

Emima Titea

Stoenesti, AG

Gheorghe Todinca

Arad

Erika Tunde Erdei

Baciu, CJ

Gherghina Irina Visinoiu

Comana

Erzsebet Lorincz

Bradut, CV

Ghita Adela Mariana

Baia Mare

Eugenia Matei

Singerei, R. Moldova

Gina Arman

Unirea, BN

Evelyne Dahinten-Pavel

Sebes

Gordon Maria-Teodora

Lunca, BN

Felix Gabriel Szabo

Sighetu Marmatiei

Horia Nedelciuc

Chisinau, R. Moldova

Flaviu Dan Hotea

Sighetu Marmatiei

Iasmina Miron

Mosnita Veche

Floarea Turcanu

Braila

Ildiko Lovasz

Targu Mures

Florenta Cadar

Constanta

Ileana Birsila

Giroc

Florentina Lucica Selaru

Focsani

Ilenuta Veronica Magureanu

Giurgiu

Florentina Raicu

Bucuresti

Ilias Dragomir

Focsani

Fotea Oana-Simona

Tulcea

Ingrid Elena Rotaru

Ploiesti

Francesca Adriana Gilie

Bucuresti

Ioana Cristina Frincu

Bacau

Gabriel Haituc

Grajdana, BZ

Ioana Teodora Ivan

Sieut, BN

Gabriel Trif

Ilia, HD

Ioana Deoanca

Gura Humorului, SV

Gabriela Cascaval

Matasari, GJ

Ioana Sima

Focsani

Gabriela Grecu

Dorolt, SM

Ioana Timofte

Cisnadie

Gabriela Lambru

Mangalia

Ioana Veronica Herle

Zalau
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Ioana-Alina Stan

Sarasau, MM

Liliana Ghergusi

Ramnicu Valcea

Ioan-Nicolae Pop

Buteasa, MM

Liliana Iahr

Voluntari

Ion Ilie

Ramnicu Valcea

Liliana Mihaela Toma

Constanta

Ionela Daniela Stancu

Petresti, DB

Liliana Popa

Constanta

Ionela Predoi

Targu Jiu

Liliana Popescu

Brasov

Ionescu Marina Daniela

Bucuresti

Liliana Vanciu

Baia Mare

Irina Maria Ianos

Bucuresti

Liusea Chele

Leova, R. Moldova

Irina Luca

Botosani

Loredana Elena Muresan

Baia Mare

Irina Mititelu

Bijghir, BC

Loredana Buhas

Oradea

Irina Sicoe

Bucuresti

Loredana Florina Dragos

Berchezoaia, MM

Iuliana Elena Pascu

Ciurea

Loredana Oze

Dorobanti, AR

Iuliana Maxineasa

Slatioara (Rasca), SV

Lucia Neagota

Curtuiusu Mic, MM

Iuliana Petrica

Serbestii Vechi, GL

Lucia Puica

Baciu, CJ

Iulian-Cosmin Jitaru

Buzau

Ludmila Petrachi

Rnul Telenesti, R. Moldova

Iustina Elena Creanga

Petrila, HD

Luigi Ionescu

Sanpetru

Johanna Fabian

Sanzieni, CV

Madalina Nica

Bucuresti

Jozefa Mihaly

Valea, MS

Madalina-Georgiana Petcu

Ploiesti

Juravlea Andreea

Patrauti, SV

Magdalena Clopotel

Chisinau, R. Moldova

Lacramioara Florea

Borlesti, NT

Manuela Cinta

Ocolis, MM

Larisa Mita Dudea

Valea Mare (Babeni), VL

Maria Luiza Zarnescu

Zarnesti

Laura Grui

Arad

Maria Madalina Hromei Manatuica Vidra

Leila Melamet

Mihail Kogalniceanu

Maria-Magdolna Szekely

Sangeorgiu De Mures, Ms

Lenuta Bledea

Sighetu Marmatiei

Maria Teodora Moldovan

Sibiu

Lenuta Durlan

Techirghiol

Maria Balasa

Sanpetru

Lenuta-Virginia Lupasn

Lunca Ilvei, BN

Maria Belmustata

Cenei

Levente Blaga

M. Ciuc, HR

Maria Florea

Cahul, R. Moldova

Ligiea Amzar

Bucuresti

Maria Laca

Focsani

Liliana Dorina Dragnea

Bucuresti

Maria Olaru

Targu Jiu

Liliana Catarig

Livezeni, MS

Maria Visen

Bucuresti
foreverliving.ro
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Mariana Bradean

Ineu

Mohamed Ion Awad

Timisoara

Mariana Copaceanu

Codlea

Mohamed Hamudi

Cluj-Napoca

Mariana Mihai

Sarasau

Monalisa Sarateanu

Floresti

Mariana Spoiala

Dofteana

Monica Cojei

Oradea

Marieta Curea

Bucuresti

Napsugar Anna Kelemen

Targu Mures

Marilena Loredana Duma

Timisoara

Natalia Anca Balau

Piatra-Neamt

Marinela Grindeanu

Sibiu

Natalia Tcaciuc

Edinet, R. Moldova

Marius Valentin Chiriac

Bucuresti

Nicoleta Cretu

Lipia

Marius Calin

Panciu

Nicoleta Ghica

Constanta

Marius Mazere

Jaristea

Nicoleta Popa

Iasi

Marom Rita

Zalau

Nicoleta-Gabriela Serban

Ileni

Meri Velciu

Jilava

Niculina Axinte

Barsanesti

Mihaela Diminique Prentu

Bacau

Niculina Udrea

Pucioasa

Mihaela Ciotir

Botosani

Nita Voevod

Coas, MM

Mihaela Dragut

Bucuresti

Nuta Ciorecan

Slivilesti, GJ

Mihaela Gorcea

Cluj-Napoca

Oana Cristina Toth

Bacau

Mihaela Juravle

Bacau

Oana-Andreea Oncescu

Navodari

Mihaela Margarit

Focsani

Olga Bulzan

Mosnita Noua, TM

Mihaela Mocanu

Bucuresti

Olga Burlacu

Nazarcea

Mihaela Stamatin

Galati

Orsolya Julia Mak

Cernat, CV

Mihaela Stanciu

Puchenii Mari

Orsolya Szabo

Miercurea Nirajului, MS

Mihaela-Elvira Gherasim-Tanase

Constanta

Ovidiu Godja

Sighetu Marmatiei

Mihai-Sabin Bocoi

Draganesti

Paraschiva Chiriac

Braila

Mihalache Tamara

Ciocanesti

Paula Brindusa Zaharia

Oraseni-Deal, BT

Mihalcea Alexandra

Golesti

Paula Cautis

Onesti

Mioara Ciulin

Iasi

Petkes Orsolya Zsuzsanna

Varsolt, SJ

Mircea Daniel Lazar

Baia Mare

Petronela Mirela Toma

Hunedoara

Mircea Vasile Maries

Remetea Chioarului

Petronela Bordea

Rasnov
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Petru Valentin Teodoru

Botosani

Tania Birle

Somcuta Mare

Popa Ionela Cristina

Zemes, BC

Tatiana Garam

Chisinau, R. Moldova

Pruteanu Virgil

Murfatlar

Teodora D. Toba

Ploiesti

Raluca Calpagiu

Focsani

Terez Szatmari

Cluj-Napoca

Ramona-Elisabeta Fogas

Satu-Mare

Tincuta Toplicianu

Garceni

Razan Al Namat

Rediu

Tudor Dan Maxim

Satu Mare

Renata Peter Becze

Miercurea-Ciuc

Tudorel Ivan

Campineanca

Robert Cosmin Gheorghe

Braila

Turcu Alexandra Simona

Campia Turzii

Robert Szakacs

Livada

Valentina-Cristina Micu

Focsani

Rodica Boboc

Plesani, BT

Valeria Ciobanu

Drochia, R. Moldova

Rodica Popescu

Slatina

Vasile Craciun

Baia Mare

Roxana Danciu

Ploiesti

Vasilica Gurau

Braila

Roxana Magdalena Radu

Timisoara

Victoria Oros

Ghiroda

Rozalia Bartha

Bradut, CV

Victorita Lois Mircea

Baia Mare

Rudolf Fikker

Baia Mare

Vid Roxana

Arad

Rusu Rebeca-Elisabeta

Peris, IF

Violeta Sirbu

Tirgu Jiu

Sanda Gavriluta

Vaslui

Viorelia Glogovetan

Feisa, AB

Silvia Halaucescu

Berzunti, BC

Viorica Dobie

Halmeu, SM

Simona Jitaru

Valea Seaca (Nicolae Balces

Viorica Lecu

Pitesti

Simona Traista

Sighetu Marmatiei

Virginia Diana Nechita

Bucuresti

Sofia Fieraru

Mizil

Zoia Babu

Constanta

Soficaru Bianca

Valenii De Munte

Zorica Calauz

Baia Mare

Sora Alisa

Com. Potlogi

Zsolt Tari

Odorheiu Secuiesc

Stefana Sarbescu

Braila

Zsuzsa Borcsa

Sanzieni

Stoica Doinita

Braila

Stoiculescu Stefania

Navodari

Svetlana Botezat

Balti, R. Moldova

Tania Oana Herghea

Hemeius

foreverliving.ro
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Agenda Forever 2022

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.

