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Promo Eagle Managers’ Retreat 2022

Evenimente Forever
Un start în forță în afacerea
ta în 2022 îți poate aduce
calificarea la #EMR22 și,
odată cu o ea, o călătorie
de 5 stele în Cancun,
Mexic, și instruire de top în
afacerea Forever.
Mai ai la dispoziție 4 luni. Cu o
planificare atentă și o strategie pe
măsură, unul dintre cele mai râvnite
stimulente Forever este al tău!

Vorbește cu Sponsorul tău acum
și pune la cale un plan pentru o
calificare de 5 stele!
Mai multe detalii despre condițiile
de calificare găsești în Capitolul
8 din Politicile Companiei,
disponibile în contul tău de FBO
de pe foreverliving.ro, secțiunea
Materiale Informative Online.
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ÎN ROMÂNIA, UNUL DIN TREI
OAMENI POATE FI FERICIT
DATORITĂ VOUĂ
Am ajuns cu toţii în momentul când facem suma
pentru lunile trecute şi ne pregătim cu atenţie
pentru următoarele.
Am avut reuşite remarcabile în 2021, la fel cum am avut şi
cu un an înainte. Sunt rezultate valoroase, care au depăşit
orice aşteptări şi ne-au încurajat pe din ce în ce mai mulţi
să trăim Forever, să creştem Forever, să dăruim şansa
Forever.
Puteţi fi mândri de acest trecut. Puteţi fi însă şi mai
încrezători, şi mai entuziasmaţi, şi mai hotărâţi să faceţi
din 2022 nu doar un an mai bun, ci cel mai bun an al vieţii
noastre de până acum. Trecutul nu va fi gelos.
Dimpotrivă – ceea ce am reuşit deja este o fundaţie solidă
pentru ceea ce construim anul acesta. Este o certitudine
pentru voi, cei care aveţi deja experienţă în Forever, care
sunteţi aici de la primii paşi ai companiei ori v-aţi alăturat
de multă vreme şi scrieţi deja istorie cu afacerea voastră.
Şi este un punct de pornire la înălţime pentru voi, cei care
vă aflaţi de curând în aventura Forever. Pentru voi contează
cum fructificaţi munca celor de dinainte. Voi porniţi de pe
o platformă care şi-a dovedit stabilitatea, care vă oferă la
cheie structura, echipa mare, tot sistemul de comunicare,
de distribuţie, evenimentele şi mai ales reuşitele celorlalţi,
care au fost deschizători de drumuri.
Împreună, cei de la început şi cei care începeţi acum,
suntem imbatabili. O echipă de neoprit, o familie puternică
şi caldă. Cu o misiune a companiei care ne dă valorile şi
reperele pentru ce înseamnă cu adevărat succesul. Şi mai
ales cu produsele care nu au concurenţă în lume.
Un sondaj de ultimă oră arată că oamenii îşi reevaluează
azi mai mult decât oricând joburile, locurile de reşedinţă şi
chiar întreaga viaţă.

Aproximativ 41% dintre angajaţii intervievaţi vor să-şi
schimbe locul de muncă din cauza suprasolicitării și
epuizării, care duce de multe ori la burnout. E vorba de
oameni din 31 de ţări. Iar peste 70% dintre ei doresc să
continue opțiunile flexibile de lucru la distanță.
În România, un angajat din trei este în căutarea unui job
mai bun, iar un român din patru a învăţat deja o abilitate
nouă în anul 2021 sau doreşte să facă asta în anul 2022.
Aveţi idee câţi asemenea oameni se află printre rudele
voastre, prietenii, vecinii, cunoscuţii voştri? Câţi dintre
necunoscuţii pe care îi întâlniţi zilnic abia aşteaptă o
şansă, o informaţie, un sprijin pentru a se reinventa,
pentru a-şi construi o afacere care le aduce siguranţă,
împlinire, prosperitate, sentimentul de apartenenţă şi
bucuria de a face lucruri care contează?
Un român din trei poate veni alături de noi anul acesta. Un
român din trei poate fi mai fericit, mai liber, mai încrezător
în viitor. Gândiţi-vă la 2022 ca la o perioadă în care vă
sporiţi echipa, vă creşteţi afacerea şi prestigiul de lideri,
ajutând ca o treime dintre români să-şi trăiască viaţa la
standardele Forever.
Minunată misiune, pe care avem convingerea că mulţi
dintre voi sunt gata s-o împlinească!
Zâmbiţi în fiecare zi, vorbiţi cu fiecare om şi faceţi să
strălucească spiritul Forever. Noi vă suntem mereu alături,

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

foreverliving.ro
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Te trezești. Deschizi laptopul. Începi să lucrezi, încă în pijamale, cu cafeaua în
mână. Te prinde ora 11:00 și încă nu ai luat micul dejun. Chipurile oamenilor
sunt prinse în ferestre care se perindă pe ecran, întâlnire cu întâlnire.
O nouă zi cu perspectiva de a nu ieși din casă, stând pe calculator sau pe
telefon. O nouă zi devenită obișnuință. Acesta să fie oare noul firesc?
În ultimii ani pandemia ne-a
făcut să fim mai atenți la
siguranța noastră decât la orice
altceva. Ne-am mutat aproape
cu totul în online, iar întâlnirile tip
video-conferință, cumpărăturile
la distanță și socializarea în
mediul digital au fost de mare
ajutor, pe perioada când trebuia
să stăm acasă.
Am economisit timp și bani
pentru că ne-am deplasat mai
puțin și am transferat multe
activități în online. Și poate că
am adoptat, fără să ne dăm
seama, această situație ca noua
normalitate, pentru a ne proteja

sănătatea fizică. Dar pentru
asta, din păcate, am făcut
sacrificii pe alte planuri.
O consecință negativă a ultimilor
doi ani este faptul că am
pierdut conexiunea reală cu
ceilalți și ne-am trezit epuizați,
obosiți de atâta privit în ecrane.
Productivitatea și sănătatea
noastră mentală au fost, fără să
realizăm, afectate.
Iar explicația e dată de faptul
că omul este o ființă socială.
Există multe studii care arată
că fericirea noastră depinde
de interacțiunile cu ceilalți, de
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prezența familiei, a grupurilor de
prieteni și colegi, de activitățile
complexe desfășurate
împreună.
În activitatea profesională se
simte lipsa unor momente care
ne condimentau ziua și ne-o
făceau mai frumoasă. Discuțiile
spontane în bucătăria de la
birou, întâlnirile întâmplătoare
pe hol sau conversațiile relaxate
pe drumul spre autobuz sunt
inexistente în online.
Sigur, să lucrezi și să
comunici online pare a fi mai
comod, iar lumea digitală ne

Afacere Forever

oferă un milion de posibilități.
În această perioadă ne-am
dezvoltat lucrând în mediul
digital, care este un câmp
fertil pentru succesul oricărui
business (Oare cum ar fi fost
pandemia dacă nu exista
Internetul?).
Însă comoditatea vine și cu
dezavantaje, la care trebuie să
fim atenți pentru a nu le cădea
în capcană. Unul dintre ele este
că devenim mai neglijenți față
de ceilalți, dar și față de propria
persoană.
Uneori lucrăm și la altceva în
timpul unei întâlniri online, iar
lipsa de concentrare poate duce
la greșeli sau tratare superficială
a ambelor subiecte (noroc cu
produsele excepționale prin care
Forever ține pasul cu timpurile
moderne - Forever Focus este
unul dintre ele).
Sau, dacă tot lucrăm de acasă,
iar camera video surprinde doar
parțial realitatea, ne permitem
să nu ne aranjăm, să stăm în
haine de casă, pe canapea.
În timp ne obişnuim cu lipsa
de mișcare, așa că nu mai
acordăm atenție exercițiilor
fizice și nu mai ieșim la
cumpărături, comandând totul
online. Iar asta ne afectează
sănătatea și starea de bine.

așadar, să facem în perioada
următoare?
O idee ar fi adoptarea unui
model hibrid, care să îmbine
avantajele muncii de acasă
cu cele ale interacțiunilor față
în față. Desigur, păstrând
toate măsurile de siguranță
pentru sănătate și respectând
recomandările oficiale.
Ca FBO, relația cu oamenii
este un element de bază
în dezvoltarea cu succes
a afacerii. Mijloacele de
comunicare la distanță ajută
la menținerea legăturii, deci la
cantitate, iar asta este un mare
avantaj, pe care merită să-l
valorificăm în continuare.
Însă calitatea interacțiunii
umane se manifestă atunci
când oamenii se întâlnesc
direct. Dialogul față în față cu
echipa și cu clienții este mult
mai eficient. Oricâte emoticoane
inserăm, ele tot nu vor reuși să
transmită nuanțele și detaliile
comunicării non-verbale, ale
limbajului trupului sau ale
expresiilor feței.

Oricâte cuvinte vom folosi,
ele tot nu vor înlocui aspectul
fizic sau gustul produselor
Forever. Oricât de complex va
fi un dialog online, el tot nu va
duce la nivelul de încredere
și empatie transmis de o
conexiune reală, directă. Sau o
va face, dar temporar.
E important să privești în
perspectivă, de exemplu
adoptând un mod de lucru
hibrid. Iar începutul de an este
perfect în acest sens.
Prin urmare, e de dorit să
revenim cât mai aproape de
stilul de comunicare pe care-l
aveam înainte de pandemie,
învățând și preluând însă,
și aspectele pozitive ale
experiențelor din ultimii doi ani.
Am învățat multe în și despre
online pentru tot ce ține de
succesul în afaceri și merită să
luăm cu noi în 2022 beneficiile
acestui mediu flexibil și cu
posibilități nelimitate. Iată
mai jos câteva idei pe tema
reacomodării la interacțiunile
în mediul offline și a păstrării
echilibrului între cele două:

Această retragere completă
în carapacea casei ne face, în
timp, să devenim apatici, anxioși
sau chiar deprimați. Și mai
grav, ne pierdem abilitățile
de socializare și empatie,
fundamentale pentru sănătatea
noastră. Lipsa exercițiului face să
fie tot mai greu să comunicăm
autentic cu cei din jur.
Sfârșitul pandemiei va veni cu
siguranță, mai devreme sau mai
târziu. Și trebuie să fim pregătiți
pentru revenirea la normalitate,
treptat și firesc. Ce ar trebui,
foreverliving.ro
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• Pregătește-te ca și
cum ai merge la birou,
chiar dacă încă lucrezi
de acasă. Îmbracă hainele
preferate, aranjează-ți părul,
folosește produse cosmetice și
accesorizează-ți ținuta cu grijă.
• Alege din ce în ce mai
des întâlnirile offline. Chiar
dacă la prima vedere ele par a
presupune un efort suplimentar,
în lumea reală șansele de a
avea o interacțiune reușită
cresc.
• Expune-te treptat. O
întâlnire cu un grup mare de
oameni după o perioadă de
izolare poate fi stresantă.
Interacțiunile unu la unu sunt
mai potrivite pentru a sparge
gheața și a reveni la modul de
comunicare anterior pandemiei.
• Stabilește de la început
limitele cu care fiecare
participant se simte în largul lui.
De exemplu, să păstrați distanța,
să nu vă strângeți mâinile,
să alegeți un loc mai puțin
aglomerat. Comunică-ți

așteptările deschis, dar cu
blândețe.
• Dacă mergi la un eveniment,
propune-ți să faci networking
cu mai puține persoane decât
în mod uzual și asigură-te că
evenimentul este organizat în
conformitate cu regulile impuse
de autorități în respectiva
perioadă. În acest fel vei
avea răgaz să te reobișnuiești
cu interacțiunea offline și
să exersezi din nou arta
conversației în această variantă.
• Alege cu grijă subiectele
de discuție. Ultimul an a fost
tumultuos și, din păcate, au
apărut din ce în ce mai multe
controverse în societate. Chiar
dacă este tentant, mai ales
în contextul unei întâlniri față
în față după multă vreme,
abordează cu multă diplomație
- sau chiar deloc - subiecte
sensibile precum vaccinarea,
regulile sanitare sau politica.
• Poate colaborezi acum
cu oameni pe care nu i-ai
văzut niciodată față în față,
din cauza pandemiei – de
exemplu persoane pe care le-ai
sponsorizat în acest interval.
Cu acordul lor, poate fi un
moment bun să faci un
pas în lumea reală
și să vă întâlniţi.
Pregătește-te și
pentru surprize:
de multe ori
persoana
respectivă
arată și se
comportă cu
totul altfel
decât te-ai
fi așteptat
ca urmare a
imaginii create
în varianta
online.
• La întâlniri
offline asigură-te, în
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calitate de reprezentant al unui
brand de prestigiu, că respecți
regulile sanitare în vigoare la
momentul respectiv.
E greu de făcut predicții cu
privire la 2022 și la implicațiile
pe care pandemia le va mai
avea asupra vieților noastre.
Un lucru e clar însă: ne dorim
să menținem și în acest an
un cadru de dezvoltare sigur
pentru membrii comunității, dar
în același timp să fim cât mai
aproape unii de alții, în marea
familie Forever.
Am arătat că știm să ne
adaptăm la provocări, suntem
recunoscători pentru beneficiile
de necontestat aduse de
lumea digitală, însă credem în
echilibru mai presus de toate.
De aceea, ne dorim și
conectarea directă, făcută
în mod responsabil, cu grijă
pentru sănătatea noastră și a
celor din jur. Pentru că doar
așa putem vorbi despre o
comunicare mai bună și de
aplecare reală asupra nevoilor
clienților și coechipierilor noștri.
Strălucirea dintr-o privire
nu poate fi, totuși, înlocuită
cu o imagine pe un ecran,
strângerea unei mâini transmite
infinit mai mult decât un
simplu salut verbal, iar chipul
eliberat dintr-o fereastră de
calculator aduce înapoi firescul
și încrederea într-un viitor mai
sigur, mai bun și mai prosper.
Toate acestea vor reveni
treptat în viața noastră, iar
ca să ne bucurăm de ele,
e important să o facem cu
prudență și înțelepciune.
Alexandru Israil
Specialist Marketing

Produsul lunii
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Forever Focus pentru ceea ce
contează cel mai mult
Pune anul 2022 încă din primele zile să lucreze pentru tine cu
Forever Focus, produsul lunii ianuarie, care te ajută să-ţi transformi
obiectivele din agendă în reușite și bucurii. Ia unul pentru tine în
fiecare lună și încurajează-ți și echipa să-l achiziţioneze și să-l
promoveze printre cei care și-au pus speranțe mari și au obiective
îndrăznețe în noul an.
Forever Focus îi ajută pe toți
să rămână concentrați pe ceea
ce contează mai mult pentru
ei. Cu toții ne confruntăm
cu distragere și provocări în
viața de zi cu zi. Când munca,
familia, cariera, hobby-urile și
antrenamentele concurează
pentru atenția noastră poate fi
dificil să-ţi păstrezi focalizarea
pe sarcinile cele mai importante.

Nu te mulțumi totuşi să lași
zilele să treacă pur şi simplu.
Ca să le trăieşti la maximum
e nevoie să te bucuri de
performanță mentală și
concentrare, furnizate, printre
altele, și de produsul acestei
luni.
Produsul nostru revoluționar
combină Cognizin cu extracte
vegetale tradiționale, vitamine

și minerale. Îmbunătățește
concentrarea, crește vigilența
mentală și memoria, protejează
în mod natural de efectele
stresului și te ajută să rămâi
concentrat.
Principalul atu este că oferă
beneficii imediate și s-a dovedit
că promovează sănătatea
cognitivă atunci când este
administrat pe termen lung.
foreverliving.ro
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Beneficii cheie:
 conține Cognizin, o componentă de bază a
citicolinei, nutrient natural din creierul uman

 favorizează concentrarea, energia și
claritatea mentală, vigilența și memoria

 te ajută să te menții în formă, să fii productiv

 este certificat Kosher și Halal

 contribuie la menținerea performanței
mentale optime, asigurând protecție naturală
împotriva efectelor stresului

Ne-ați întrebat, vă răspundem 😊
Ce este Cognizin?
Cognizin este o formă studiată clinic de citicolină, un nutrient vital care se
găsește în mod natural în creier. S-a demonstrat că susține funcția cognitivă,
concentrarea mentală și atenția.
Studiile publicate de producătorii Cognizin au arătat creșteri ale activității
cerebrale și ale energiei creierului la adulți.
Vârsta și nutriția joacă un rol în cantitatea de citicolină produsă de corpul tău,
motiv pentru care este important să umpli acele goluri nutriționale pentru a te
asigura că oferi creierului niveluri optime ale acestui nutrient vital.
Atunci când vârsta și nutriția nu sunt în favoarea ta, intervin suplimentele pe
bază de Cognizin.

Care sunt celelalte ingrediente cheie?
Pe lângă Cognizin, Forever Focus conține ingrediente
esențiale pentru bunăstarea creierului precum
Rhodiola rosea, care s-a dovedit că ajută la reducerea
stresului și îmbunătățirea funcționării cognitive în
situații de stres prelungit și oboseală. Gingko biloba,
un alt ingredient cheie din suplimentul nostru, susține
concentrarea și vigilența.
L-tirozina împreună cu Gingko stimulează acuitatea
mentală şi viteza de reacţie. Extractul de Guarana este
o sursă naturală de cofeină care funcționează sinergic
cu Rhodiola rosea, Ginkgo biloba și extractul de
Bacopa pentru ca efectele și beneficiile să fie maxime.
Forever Focus combină beneficiile extraordinare ale
extractelor botanice cu vitamine şi minerale cheie
pentru buna funcţionare a creierului.
Vitaminele B6 și B12 contribuie la reducerea oboselii și
extenuării; Acidul pantotenic contribuie la performanța
mentală normală și la reducerea oboselii și extenuării;
Zincul contribuie la funcția cognitivă normală.
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Conține cofeină?
Da. Forever Focus conține o sursă naturală de
cofeină din extract de Guarana.

Cine ar trebui să folosească
acest produs?
Forever Focus poate aduce beneficii tuturor, de
la adolescenți până la seniori activi. Studenții,
sportivii, profesioniștii și vârstnicii pot beneficia
din plin de această formulă avansată.
Produsul este sigur pentru oricine. Cu toate
acestea, persoanele care urmează tratamente
medicamentoase, femeile însărcinate sau care
alăptează trebuie să consulte medicul specialist
înainte de a-l folosi.

Cum se administrează
Forever Focus?
Se iau patru capsule dimineața, în timpul mesei.
Nu se recomandă administrarea seara sau înainte
de culcare.
Capsulele sunt sistemul ideal de livrare a
ingredientelor benefice acolo unde este nevoie
de ele. Sunt eliberate lent după ce suplimentul
ajunge în stomac. Este recomandat să se ia toate
cele patru capsule într-o singură doză.
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Părerile consumatorilor:
“Am testat Forever Focus încă de când s-a
lansat în România și sunt foarte mulțumită.
Sunt deja la al doilea flacon, deoarece am
simțit beneficiile imediat. Am reușit să trec prin
cea mai aglomerată lună a anului – decembrie
– fără să simt epuizarea
mentală care mă
copleșea adesea la
finalul sărbătorilor. Cu
siguranță, va deveni
aliatul succesului meu
(și al stării de bine) în
2022.” (Andreea A.)
“Am luat Forever Focus mai mult din
curiozitate și ceea ce am descoperit mi-a
depășit așteptările. Diminețile mele sunt mai
fresh, nu mai simt oboseală și am mai multă
energie pentru a-mi duce
la îndeplinire obiectivele
în fiecare zi. Nu mai pot
să concep activitățile
pentru munca mea și
sarcinile de familie fără
cele patru capsule care
îmi dau restart în fiecare
zi.” (Cristina M.)
“Forever Focus mi-a redat claritatea mentală,
exact așa cum se menționează în promovarea
lui. A reușit să mă ajute să mă organizez mai
bine, iar atenția mea este acum mai ușor de
menținut pe fiecare activitate pe care o fac,
fără să mă simt stresat sau obosit. Este un
produs excepțional, ale
cărui beneficii se simt
încă din primele zile.”
(Marian B.)

foreverliving.ro
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telefon, orice este posibil ”
Ionuț și Georgiana Stroe, Soaring Eagle Manageri,
membri KLC și părinți full-time a doi copii minunați,
au doborât recordul atât în palmaresul succeselor
în afacerea lor, cât și în Forever România.
Sunt cei mai buni FBO din România astăzi - nr. 1
în topul punctelor totale în 2021, calificați la peste
5.000 p.c. la Raliul Global din Abu Dhabi și au bifat,
bineînțeles, încă un cec Chairman’s Bonus, pe
lângă statutul de Eagle Manageri. Totul după doar 6
ani de când au spus da acestei oportunități.
Trăiesc și respiră Forever în fiecare minut, iar
secretul succesului lor este că... nu există niciun
secret. Și atunci ce anume i-a ajutat sa își crească
afacerea cu peste 25% într-un an dificil pentru
toată lumea? Aflăm chiar de la ei, într-un interviu
excepțional, un ghid perfect pentru ca rezoluțiile
tale să prindă viață încă din prima lună a anului.
FOREVER | România & Republica Moldova | Ianuarie 2022 | 273
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Știm că tu și Ionuț aveți o
poveste Forever minunată,
care ne inspiră ori de câte
ori o auzim. Împărtășiți-o
și cu cei care nu vă
cunosc foarte bine.
În primul rând ținem să vă
spunem Mulţumesc, fiindcă
împreună ducem mai departe
misiunea lui Rex și inspirăm
oamenii să viseze măreț. Noi
încă avem sentimentul că
viața noastră este împărțită în
două etape total diferite: viața
dinainte de Forever, plină de
griji, mereu cu gândul că asta
nu este tot, cu multe încercări
de a ne construi un trai aşezat
și un viitor pentru copilul nostru.
Amândoi provenim din familii
modeste și părea că, indiferent
cât de mult am munci sau
învăța, ceva ne limita, probabil
era chiar mintea noastră. Și
viața de după Forever, o viață
ca un soare, plină de frumos,
de creștere, de credință, o viață
la care în mod obișnuit doar poți
visa, dar pe care fiecare om ar
merita să o trăiască. Și acum,
cine suntem noi…
Eu sunt Georgiana Stroe și
de profesie sunt asistentă de
farmacie, o muncă pe care am
iubit-o, înainte de a avea un
copil, când mi-am dat seama
că „profesia” de mamă nu se
potrivește deloc cu a avea un
job full-time și a fi mamă doar
seara și în weekend. Iar Ionuț
a lucrat în construcții și, deși
era destul de solicitant și lui
îi plăcea mult ceea ce făcea,
fiindcă simțea cum contribuie la
viețile oamenilor prin munca lui,
timpul cu familia și mai ales cu
fiul nostru, Robert, s-a dovedit a
fi un preț prea mare de plătit.
Noi am început călătoria
Forever în 2016, cu doar două
produse (însă astăzi pot spune
fără să clipesc că, dacă aș

fi știut ce înseamnă de fapt
Forever, aș fi ales un pachet de
business), fără nimic care să ne
recomande, dar cu o dorință
fantastică de a fi noi cei care
ghidează pașii copilului nostru.
Viața noastră s-a schimbat
într-un mod absolut uimitor.
Sinceră să fiu, nici măcar nu
îndrăzneam să visăm atât de
departe. Din decembrie 2017
Ionuț este liber, iar eu nu m-am
întors la lucru după terminarea
postnatalului, ci am rămas
în afacerea noastră. De şase
ani eu și de cinci ani Ionuț, ne
bucurăm de cel mai mare dar
pe care Forever îl oferă fiecăruia
dintre noi: libertatea. Suntem
independenți financiar, suntem
calificați la toate stimulentele
companiei, ne-am cumpărat
un apartament nou într-un oraș
nou, iar din toamnă ne mutăm
din nou, de data aceasta în
Brașov, unde ne-am cumpărat
un alt apartament, un nou loc
pe care să-l numim acasă și
unde le vom putea oferi copiilor
noștri altă viață, cu acces la
educație, locuri frumoase și, cu
siguranță, un mediu extraordinar
în care ei să se dezvolte, fiindcă
Robert este omulețul „vinovat”
pentru tot ce trăim, iar sora lui,
Eva, a întărit misiunea noastră,
aceea de a ajuta cât mai multe
familii să trăiască așa cum trăim
noi acum.

Vă bucurați de reușite
record în 2021. Ce
înseamnă pentru voi
toate aceste succese
incredibile?
Unii îl vor numi noroc, alții vor
crede că avem ceva secrete.
Noi știm că, de fapt, acolo
este SuperEaglesTeam, echipa
noastră de vis, echipa la
care orice lider visează și vă
spunem că focalizarea noastră
a fost asupra oamenilor cu
care lucrăm. Și lucrăm cot la
cot cu ei în fiecare zi. De fapt,

mie îmi place să spun și chiar
să-i provoc să facă ce am
făcut noi. Să învețe să trăiască
Forever și nu să lucreze în
Forever. Știți de ce? Atunci
când lucrezi ceva abia aștepți
ziua liberă, Paștele, Crăciunul
sau orice altă ocazie pentru
a-ți lua liber, pentru a te opri
din ceea ce faci și asta nu este
o energie bună, nu transmite
universului și visului tău că îți
pasă. Din contră, fugi de el și
nu înspre el, însă dacă vei reuși
să înveți să trăiești Forever (și
crede-mă, este cel mai frumos
mod de a trăi), atunci fiecare
moment liber va fi pus acolo,
fiecare moment, zi, oră pe
care o vei putea dedica visului
tău va fi făcută cu maxim de
pasiune, iubire și atenție și pe
ceea ce ne stabilim atenția
crește.
Locul întâi înseamnă pentru
noi confimarea că facem
foarte bine ceea ce facem și
că am duplicat asta în echipa
noastră; că nu doar noi avem
succes, ci și oamenii cu care
lucrăm. Şi nu facem decât să
aplicăm în mod constant cei
patru pași simpli ai afacerii:
folosim produsele, arătăm că le
folosim, găsim oamenii care să
vrea să facă același lucru și îi
învățăm și pe ei cum să o facă.
Mai înseamnă iubire, pasiune,
perseverență, integritate și
responsabilitate. Înseamnă
să vrei să faci și lucrurile pe
care știi că trebuie să le faci,
chiar dacă nu-ți plac sau nu ai
mereu timp la dispoziție, fiindcă
la job mergeai oricum, cu sau
fără dispoziție, atunci pentru
visul tău de ce poți lucra doar
în zilele tale bune?

Anul 2021, o perioadă
dificilă din multe puncte
de vedere, pentru multă
lume. Voi ați înregistrat
în afacerea voastră
o creștere totală de
foreverliving.ro
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aproximativ 25% față de
2020. Ce a fost diferit în
2021 față de 2020 pentru a
crește atât de mult?
2021 a fost un an excepțional
și credem că 2022 îl va depăși,
așa cum în afacerea noastră,
de şase ani încoace, fiecare
an a fost mai bun decât
precedentul. Eu cred că e
normal să fie așa, fiindcă în
fiecare an culegem roadele
semințelor pe care le-am
plantat în toți anii trecuți, iar
noi de şase ani suntem nişte
fermieri formidabili și asta a
însemnat că în 2021 am cules
munca acestor ani anteriori.
Și mereu va fi așa, fiindcă, așa
cum spunea chiar Eric Wore, în
network marketing, la început
pare că muncești mult și ești
plătit puțin, ca mai apoi să fii
plătit pentru multe lucruri pe
care nu le faci tu. Și dacă ești
la început de drum, te îndemn

să ai puțină răbdare, dă-i
business-ului tău măcar un an,
dar un an în care te angajezi să
lucrezi în fiecare zi pentru visul
tău și îți promit că vei reuși să
scrii cea mai frumoasă poveste.
Ca activități principale pe
care fiecare FBO ar trebui să
nu le neglijeze niciodată au
fost recrutarea și fidelizarea,
crearea de materiale de suport,
sesiuni de lucru comune, lucrat
aproape cu cei 35 de Manageri,
focalizare mereu pe creșterea
partenerilor noștri. Nouă nu
ne place să reinventăm roata
și de-asta urmăm și păstrăm
lucrurile simple, folosim în
fiecare zi produsele, arătăm că
le folosim, căutăm consumatori
noi și avem grijă de cei vechi,
recrutăm, facem Activul, bifăm
stimulentele companiei și ne
învățăm partenerii să facă
același lucru. Cel mai bun
prieten al nostru este agenda,
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folosim ustensilele puse la
dispoziție, aşa cum sunt Primii
Pași spre Manager, webinariile
despre produse cu dr. Corina
Bălan, sesiunile de Întrebări
& Răspunsuri cu Rolf Kipp,
webinariile și încercăm să
învățăm de la colegii noștri care
ne inspiră și cărora le mulțumim
pentru asta.

Aveți un profil de social
media excepțional,
profesional, care inspiră și
oferă informații prețioase
din stilul vostru de viață
Forever. Ce sfat aveți
pentru cineva care nu
are foarte multe abilități
digitale, pentru a-și
construi afacerea Forever
în aceste timpuri, în care
mediul online este un
teren extrem de fertil
pentru reușită?

Interviu Forever 13

Cred că aproape toți în social
media pornim de pe nispurile
mișcătoare ale lui “habar nu
am”, cum zice un specialist în
branding. Eu nu știam nimic
despre social media, Ionuț cu
atât mai puțin, și la început
nici nu aveam training-uri
despre asta. Și cred și astăzi
că oamenii nu au nevoie să ne
vadă perfecți, profilul nostru
nu trebuie să fie unul perfect,
trebuie să fie unul autentic,
trebuie să fie pentru oamenii pe
care noi ne dorim să-i aducem
aici. Oamenii normali, ca mine,
au nevoie să vadă simplitate,
să simtă că și ei ar putea. Cred
că foarte important în social
media este să fii tu, să lași
oamenii să te cunoască, să fii
vulnerabil din când în când și
să-ți dorești în mod constant să
adaugi valoare audienței tale.
Și chiar cred că poți s-o faci. Și
dacă vrei să ai succes este și
necesar să o faci. Nimeni nu a
mișcat lumea stând ascuns sub
vreo piatră, trebuie să dai voie
reflectorului să stea pe tine,
pentru că oamenii cumpără
(produsele sau afacerea) de
la oameni pe care îi știu, îi
plac și în care au încredere,
iar social media este fereastra

Înainte
prin care ei te pot vedea și, cu
cât vei face mai des asta, cu
atât mai natural îți va fi. Începe
simplu, o poză, câteva cuvinte
și întreabă-te mereu: “Dacă
Rex ar vedea postarea mea, ar
fi mândru de mine?” Pe mine
întrebarea asta m-a dus pe
scena din Dallas. Pe tine unde
te va conduce? Și apoi știm cu
toții că nu trebuie să fii bun ca
să începi.

După
Din experiența voastră,
care sunt cele mai
frecvente greșeli în
recrutarea online astăzi?
Una dintre cele mai frecvente
greșeli, pe care evident am
făcut-o și eu la început, a
fost să nu fiu atentă la profilul
prospectului perfect. Vă
explic. Dacă nu ai un profil
al prospectului ideal, clar ai
două probleme: prima – îți
vei consuma timp și energie
către oameni care nu-și doresc
ceea ce ai tu de oferit, și a
doua – vei avea o problemă în
a transmite un mesaj clar prin
ceea ce faci în social media.
Spre exemplu: eu nu-mi cunosc
profilul prospectului ideal și
adaug în lista mea tinere cu
vârsta cuprinsă între 19-23 ani,
apoi postez cât este de fain
să lucrezi de lângă copilul tău.
Cât de tare credeți că le va
interesa asta, având în vedere
că majoritatea persoanelor din
acest segment de vârstă nu
sunt mame?
Și încă una ar fi că nu avem
suficientă răbdare pentru a
foreverliving.ro
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construi relația cu persoanele
pe care le-am abordat deja și
sărim pașii, nu facem follow-up
și nu ne asigurăm că o parte
dintre ei ne devin prieteni pe
care încă nu-i cunoaștem, așa
cum spune Rolf Kipp.

De la începutul afacerii
Forever și până acum,
v-ați confruntat, cu
siguranță, cu numeroase
provocări, obstacole,
obiecții. Cum le-ați depășit
și cum ați continuat să vă
concentrați pe afacerea
voastră?
Am avut norocul să ni se pună
întrebările potrivite și cred că
una dintre calitățile pe care un
sponsor trebuie să le aibă este
să învețe să pună întrebările
potrivite pentru oamenii cu care
lucrează. „Eşti în stare să te uiţi
în ochii copilului tău și să-i spui
că tu nu poți?” Și „Astăzi ai în
echipă doi, trei oameni care se
uită la tine ca la soare, îi poţi
privi în ochi și le poți spune că
tu renunți, că pentru tine este
prea greu?” Două întrebări
geniale! Am ştiut că nu pot face
asta și după aceea am devenit
conştientă - și apoi conștienți
- că mediul Forever este acel
ceva la care am visat toată viața
și că nu vrem să irosim șansa
imensă de a fi creatorii propriei
povești și de a da mai departe
din totul ăsta frumos către alți
oameni ca noi. Fiindcă în timp
ce noi ne gândim că nimeni nu
vrea oportunitatea noastră și ne
oprim din a scrie acele mesaje,
din a face follow-up, din a ne
mări lista de prieteni zilnic, sunt
oameni care visează să trăiască
așa cum trăim noi, sunt familii
care sunt despărțite fiindcă unul
dintre soți este plecat peste
hotare, sunt copii care adorm
plângând că ambii părinți sunt
plecați, sunt oameni care nu-și
permit să le ofere copiilor lor

altă viață și sunt atât de multe
persoane care așteaptă darul
nostru de neprețuit. Haideți să
nu fim egoiști, haideți să nu
obosim în a da mai departe,
asta este misiunea noastră. Nu
este una ușoară, dar este una
plină de semnificație.

Cum arată o zi de lucru
pentru voi, mai ales că
sunteți părinți full-time?
Fiecare zi este o călătorie
interesantă, cel puțin în ultimii
aproape doi ani de când o
avem pe Eva în viața noastră,
dar faptul că funcționăm ca o
echipă ne ajută mult. Pentru noi
afacerea Forever este pe primul
loc, întotdeauna ne setăm
activitatea zilnică, săptămânală
și chiar lunară plecând de la
asta. Și știți de ce?
Fiindcă Forever ne oferă
libertatea de a fi împreună în
fiecare zi.
Dimineața este dedicată în
general abordărilor noi și
familiei, iar prânzul îl petrecem
împreună, apoi, în general, între
14:00 și 19:00, eu am sesiuni
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de mentorare 1 la 1, live-uri,
sesiuni de echipă. În acest interval
Ionuț se ocupă mult de copii,
iar apoi schimbăm rolurile. Eu îi
preiau pentru a-i pregăti de somn
și deseori, după ce adorm ei, mă
întorc la laptop, pentru a mai lucra
la training-uri, idei, campanii și alte
lucruri care ne pot ajuta echipa.
Alteori, împreună cu Ionuț, ne
concentrăm pe viziunea noastră
și pe ce ne dă energie pentru a
continua.
Și ne încarcă tare libertatea de
a fugi într-o zi oarecare la părinți
pentru a ne bea cafeaua cu ei
sau acea zi în care pur și simplu
putem alege în mod intenționat
să fie o zi fără întâlniri și cu mai
multă conectare cu copiii, poate
să fugim câteva zile la mare
sau la munte sau să ne vizităm
partenerii din echipă. Dar
trebuie să știți că atunci când
mergem în vacanță ne luăm
business-ul cu noi. Noi nu ne
oprim din a lucra pentru visurile
noastre, schimbăm doar locul
de unde o facem. Și apoi, când
ai un business care încape
într-un telefon, așa cum este
Forever, orice este posibil!

Interviu Forever 15

Aveți o echipă fantastică,
mereu prezentă peste tot,
la evenimente, în mediul
online, pe social media
și mereu cu zâmbetul
pe buze și dornică să
crească (și nu doar o
arată, o și fac, se vede și
în rezultate). Cum reușiți
să vă mențineți echipa
activă?
Echipa noastră este o echipă
fantastică datorită valorilor pe
care le avem și care ne-au adus
împreună. Îmi place să cred
că ne reprezintă integritatea,
iubirea, credința, faptul că ne
pasă cu adevărat și asta se
simte. Că suntem neobosiți
cu toții în a da mai departe și
a sprijini pe oricine are nevoie,
fiindcă am învățat cât este de
important ca fiecare dintre noi
să fie un râu, și nu o baltă.
Sunt oameni grozavi, femei
puternice, mame minunate,
familii libere, suntem 35
de Manageri acum și, deși
Managerii sunt cross-line, sunt
parte din același tot și mereu
gata să se ajute între ei. Iar
pentru noi asta este fantastic,
că am reușit să creăm acel
mediu în care oamenilor să nu
le fie teamă să dea mai departe,
ci din contră, să fie mereu
acolo. Oamenii urmează pași,
nu vorbe! Unul dintre crezurile
noastre după care ne ghidăm în
permanență.

Suntem fericiți că Managerii
noștri au început să bifeze
stimulentele și duplicăm asta
în echipa noastră, anul acesta
este primul în care avem patru
familii calificate la Raliul Global
din Abu-Dhabi și vom merge
acolo împreună cu ei: Valentina
Chelu, Loredana Gânbuțan,
Nicoleta Negrescu și Alexandra
Dănilă. Suntem foarte mândri
și recunoscători să fim acolo
împreună.
Cred că mai sunt și alte
lucruri care ne ajută: ne facem
planificările împreună, setăm
planurile de viitor și ne facem
parte din visurile lor, căutăm
ocazii să ne întâlnim și să
petrecem timp împreună. Astfel,
în vară am organizat un retreat
unde aproape toți Managerii au
venit împreună cu familiile lor,
a fost o ocazie extraordinară
să ne cunoaștem mai bine, să
ne îmbrățișăm, să construim
amintiri.
În online, în fiecare lună
organizăm o sesiune de
recunoașteri, unde îi sărbătorim
pe cei proaspăt calificați la
următoarele niveluri în Planul
de Marketing și, nu în ultimul
rând, suntem setați pe a fi în
permanență prezenți în cluburile
companiei și am dat asta mai
departe. Sunt convinsă că
anul acesta va fi o creștere
masivă în managerial, fiindcă
Managerii s-au așezat și au
prins încredere și viziune, dar

și în non-managerial, fiindcă
fiecare dintre noi este pregătit
să lucreze și pentru asta.

Pe baza succesului
fulminant pe care l-ați
înregistrat în ultimul an
și a experienței bogate în
Forever, care credeți că
sunt trei – cinci abilități,
calități care nu trebuie să-i
lipsească unui FBO pentru
a reuși?
Ce întrebare faină! Nu cred
să existe o reţetă perfectă și
cred că fiecare, în unicitatea
lui, poate atrage oamenii cu
care să rezoneze și care să-i
semene. Dar da, cred că sunt
câteva abilități pe care trebuie
să le crești în tine, dacă nu ai
fost înzestrat cu ele.
Prima ar fi să fii om pentru
oameni. Ce vreau să spun cu
asta? Am citit într-una dintre
cărțile lui John Maxwell că “un
lider bun va cuceri întotdeauna
mai întâi inima și apoi va cere
mâna”. Cred foarte tare în
asta și rezonez fantastic cu
acest citat, trebuie să-ți pese
cu adevărat și, dacă nu știi
cum s-o faci, te asigur că poți
învăța, noi ne naștem încărcați
cu iubire, am văzut asta la fiica
mea, Eva. Venim cu dorința de
a oferi și de a-i face pe ceilalți să
fie mai fericiți doar fiindcă ne-au
întâlnit și dacă Dumnezeu a
foreverliving.ro
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pus-o acolo, tu sigur o poți face
să iasă din nou la lumină.
Să fii un bun organizator al
timpului și agendei tale sau să
fii dispus să devii astfel. Să fii
rezistent la eșec, până la urmă,
eșecul este doar cealaltă față a
succesului, nu? Să fii învățabil.
Și nu în ultimul rând, să fii un
om bătăios, adică să fii dispus
să lupți pentru a obține ceea
ce-ți dorești și aici o să vă
spun ceva ce-mi place tare: se
spune că fie ești dispus să lupți
pentru ceea ce-ți dorești, fie te
mulțumești cu ceea ce ai.

Multă lume crede că a
sponsoriza înseamnă
numai a înscrie noi FBO.
Deși este o condiție
esențială pentru un
sponsor de succes,
credeți că este și
suficientă? Ce urmează
sau ce ar trebui să urmeze
după înscriere?

training: un training de patru
săptămâni construit pe baza
celor cinci săptămâni pe care le
găseam pe foreverliving.com,
dar adaptat puțin la nevoile
echipei noastre. Apoi în
fiecare miercuri avem pași în
recrutare, o sesiune unde doi
dintre Managerii echipei oferă
suport în provocările pe care
echipele noastre le întâmpină în
recrutare sau vânzare, tratarea
obiectivelor. În fiecare vineri
avem o prezentare de afacere
în grupul pentru prospecții de
afacere și în fiecare sâmbătă
avem o prezentare de produse
în grupul pentru prospecții de
produse, ne îndemnăm noii
parteneri să lanseze invitații și
să se folosească de experiența
noastră, a Managerilor, pentru a
finaliza înscrierea sau vânzarea.
Toate sesiunile și prezentările
noastre sunt ținute prin rotație

Sponsorizarea este doar primul
pas. Să crezi că asta este totul
pare a fi echivalent cu a-ți nota
undeva visurile și a aștepta
să ți se împlinească fără să
faci nimic pentru ele. O să vă
împărtășesc cum lucrăm noi,
apoi voi veți decide dacă merită
să faceți asta. În primele 24-48
de ore avem prima întâlnire: aici
folosim broşura Primii Pași spre
Manager și punem accent pe
visurile noului nostru partener,
îi prezentăm genialitatea
Planului de Marketing și îi
arătăm stimulentele Forever,
apoi setăm planul de acțiune
pe următoarele şapte zile,
câteva idei de postări, cum
să-și construiască lista de nume
și cum să înceapă primele
abordări, îi arătăm grupurile de
suport și cum le poate folosi,
webinariile echipei și importanța
lor, avem două în fiecare
săptămână, plus două prezentări,
în fiecare luni avem start-up
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de către Managerii echipei,
deoarece pentru noi a fost
și este foarte important să
creștem lideri puternici și vocea
lor să fie auzită.
În afară de toate acestea avem
o întâlnire săptămânală 1 la 1
de ghidaj, unde vorbim concret
despre provocările și acțiunile
noului partener, asta în prima
și a doua lună, apoi o dată la
două săptămâni și, atunci când
ei sunt stabili și deja Manageri,
o dată pe lună.
Trebuie să mai știți ceva: ne
vedem doar cu acei oameni
care sunt în acțiune și au
dorință, fiindcă nu toată lumea
înscrisă va dori să crească în
business, dar noi trebuie să
învățăm să-i punem fiecărui om
nou un mare 10 pe frunte, asta
este partea noastra. Partea lor
este să-l păstreze.
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Ce planuri aveţi pentru
anul acesta în afacerea
voastră?
Planurile noastre principale sunt
să ne ducem misiunea mai
departe și să ajutăm cât mai
multe persoane să trăiască așa
cum trăim noi. Intenția și dorința
arzătoare sunt ca la final de an
masa rotundă a Managerilor
SuperEaglesTeam să fie de 100.
Toți Managerii noștri să bifeze
stimulentele în acest an și să
fie nevoie de un avion special
pentru a ne duce în Bali :).
Vedem în echipa noastră cel
puțin 10 calificați la Chairman’s
Bonus și odată cu anul nou și
intenția că le putem realiza. Noi
visăm să devenim membri GLT
și știu că sună îndrăzneț, dar
aici am aflat că trebuie să visezi
măreț. Ne-am propus dublarea
punctelor în 2022, sunt mândră
să avem deja Manageri care vor
să vină cu noi în GLT, pentru
mine asta înseamnă mult, mi-am
dorit mereu ca oamenii cu care
lucrez să fie îndrăzneți și să nu
se limiteze la a visa.

lor. Atât frații, cât și părinții mei
sunt răsfățați de către noi cu
produsele noastre minunate și
chiar și bunica mea de 94 de
ani, căreia îi ofer mereu gelul de
aloe și care deseori m-a întrebat
dacă nu cumva gelul ăsta este
scump, iar răspunsul meu a fost
că pentru noi curge acum la
robinetul de acasă :).

poţi cumpăra și nu-l găsești
pe un raft. Am citit undeva că
foloseşte deseori șiretlicul de a
intra pe ușa din dos și de cele
mai multe ori va veni îmbrăcat
într-o provocare, de asta cei mai
mulți dintre noi nu au rezultate,
fiindcă nu acceptă să primească
succesul așa.

Ce mesaj aveți pentru
echipa Forever România
cu ocazia aniversării
a 23 de ani și pentru
Forever Business Owneri,
indiferent de unde se află
acum în afacerea lor – că
sunt la început de drum
sau au deja experiență.

Dă-ți voie să eșuezi și ridică-te
de fiecare dată, stai aproape
de sponsor, acceptă fiecare
provocare și bucură-te de
călătorie, obiectivul împlinit este
doar un loc în care să respiri
puțin, să te bucuri de peisaj și
apoi să te pornești înspre un
nou obiectiv. Între obiective
este călătoria ta, viața ta, fă-o
semnificativă!

EȘTI LA O DECIZIE DISTANȚĂ
DE VIAȚA PE CARE O MERIȚI!
Oricine ai fi tu, chiar dacă te-ai
înscris acum 23 ani sau astăzi.
Suntem în cel mai frumos
mediu, dar te rog din suflet, nu
te aștepta ca succesul să fie
ceva ce ai putea lua de-a gata,
el nu vine frumos împachetat,
nu este un obiect pe care să-l

Vreau să închei prin a spune
mulțumesc, Forever, cu tot ce
înseamnă compania noastră,
Rex, Gregg, Dora și Gabor,
echipa Forever România, linii
paralele și echipa noastră
frumoasă, voi toți ne inspirați,
vă iubim și vă dorim un 2022 de
excepție!

Pe plan personal, mutarea
în Brașov la finalul verii va fi
un alt vis împlinit pentru noi,
să petrecem timp de calitate
împreună, să ne creștem
copiii frumos pe măsură
ce ne creștem business-ul
și, bineînțeles, dorința mea
neobosită de a contribui și în
viața fraților și a părinților mei.
Am și pentru ei câteva visuri
mari. Pentru cei care nu știu,
sunt cea mai mare dintre cei
7 copii ai familiei și o parte din
inima mea vibrează acolo, în
dorința de a le îmbunătăți și lor
viața semnificativ. Unul dintre ele
a fost realizat de multă vreme,
odată cu calificarea la nivelul de
Manager, aceea de a le oferi și
lor produse extraordinare, care
să contribuie la starea lor de
bine și la susținerea sănătăţii
foreverliving.ro
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Ioana Iordache,
Economist
Forever Living Products România

Aniversăm 23 de ani de
Forever România luna aceasta.
Iar tu serbezi majoratul în
companie. 😊  Spune-ne
câteva cuvinte despre cum a
început călătoria ta cu noi.
Prima mea întâlnire cu Forever
România a avut loc în iunie 2004,
când am venit cu foarte multe
emoții la interviul de angajare
pentru postul de economist.
Auzisem de produsele foarte
bune ale companiei, dar nu le
consumasem până atunci. Astăzi,
mai mult ca oricând, fac parte din
viața mea și a celor dragi.
Am fost întâmpinată cu zâmbete
de la prima până la ultima
persoană întâlnită în cale, astfel că
nici eu nu puteam reacționa altfel
decât zâmbind. A fost o atmosferă
tare plăcută, care m-a făcut să mă
simt bine.
În timpul interviului mi-am dat
seama și cui se datora această
atmosferă: Country Managerilor
Dora & Gabor Szőcs, care au creat
acest sentiment înconjurându-se
de oameni minunați și formând o
echipă extraordinară.
Sentimentul nu a dispărut nici
astăzi, după aproape 18 ani de
când lucrez în Forever România. Ei
sunt mereu cei care ne fac să ne
simțim în continuare ca într-o mare
familie, având încredere în noi și
ajutându-ne ori de câte ori avem
nevoie.

Am venit într-un moment în
care echipa se mărea, datorită
ascensiunii rapide a afacerii
Forever în țara noastră și am
descoperit un loc care îmi oferă și
în prezent satisfacție, înțelegere,
sentimentul de comunitate și
spiritul de colaborare pe care orice
persoană le caută.

Particip la evenimentele organizate
pentru recunoașterea FBO în
colaborare cu alți colegi (atunci
când contextul o permite) și mereu
ascult cu entuziasm poveștile,
informațiile, emoțiile despre
evoluția lor în Planul de Marketing.
Sunt momente care mă inspiră de
fiecare dată.

Întâlnirea și relaționarea cu Forever
Business Ownerii au fost mereu
importante pentru mine, pentru că
astfel am început să cunosc și să
ajut oamenii.

Ce mesaj ai pentru Forever
Business Owneri în noul an?

În ce constă activitatea ta în
cadrul companiei?
Fac parte din echipa financiarcontabilă a companiei. Sunt de
profesie economist, iar principala
mea activitate constă în plata
facturilor către FBO, pentru
bonusurile obținute din afacerea
Forever.
Pe lângă această activitate,
comunic constant cu FBO atât prin
e-mail, cât și fizic - atunci când
contextul o permite - și le ofer
informații despre bonusuri, cum
se plătesc, cum se completează
facturile, documentele necesare
desfășurării activității legale a
fiecăruia dintre ei.
Aștept în continuare întrebările lor
despre aceste aspecte, precum și
cele legate de aspectul financiarcontabil al afacerii lor, împreună
cu ceilalți colegi ai mei, pe adresa
suport_contabilitate@foreverliving.ro.
Îmi place ceea ce fac, dintotdeauna
mi-a plăcut, și faptul că prin
munca mea sprijin visurile
oamenilor și lucrez într-o echipă
frumoasă, care mă împlinește în
fiecare zi.
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Sunt nerăbdătoare să vă
reîntâlnesc la evenimentele Forever
și, din nou, la sediul firmei din
București.
Vă mulțumesc pentru că în ultimii
doi ani ați rămas alături de noi,
v-ați adaptat minunat schimbării,
ați obținut rezultate extraordinare
și lucrați cu aceeași dăruire ca în
prima zi.
Dacă sunteți Forever Business
Owneri la început de drum, vă
îndemn să nu renunțați, deoarece
există pentru fiecare dintre voi
oportunitatea de a reuși în această
afacere. Fiți mereu zâmbitori,
răbdători, dornici de a ajuta,
consumați produsele și aveți
încredere în ele, deoarece acestea
sunt cele care vă ghidează pașii
spre succes.
Vă doresc un an nou minunat,
plin de realizări și multă sănătate
pentru a vă duce la împlinire tot
ceea ce v-ați propus.
Iar echipei Forever România, care
aniversează 23 de ani, îi doresc
să rămână mereu cu zâmbetul
pe buze, așa cum o cunosc de
la prima întâlnire, și să se bucure
zilnic de toate succesele Forever
Business Ownerilor, deoarece fac
parte din călătoria lor.
La mulți ani tuturor!

Top 3 Forever România 19

TOP 3 FBO LA

P.C. TOTALE & NMG ÎN 2021
Felicitări celor mai buni Forever Business Owneri din România la p.c. totale &
non-manageriale în anul 2021. Ei sunt cei mai buni dezvoltatori de afacere, lideri
desăvârșiți și au cele mai puternice afaceri Forever din țara noastră. Suntem
#ForeverProud de fiecare dintre ei!
TOP 3 P.C. TOTALE

TOP 3 P.C. NMG

Locul 1: Ionuț & Georgiana Stroe,
Soaring Eagle Manageri & membri KLC

Locul 1: Silviu & Otilia Ursu,
Eagle Manageri

Locul 2: Vajda Katalin,
Soaring Manager & membru KLC

Locul 2: Nagy Ernő & Irma,
Senior Eagle Manageri & membri KLC

Locul 3: Aurel & Veronica Meșter,
Diamant Manageri & membri KLC

Locul 3: Loredana Gânbuțan,
Senior Manager, calificat Eagle

* Topurile sunt realizate în baza punctelor credit obținute în România și Republica Moldova.

foreverliving.ro
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CLUB100

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

Loredana Gânbuțan

Silviu & Otilia Ursu

Gizella & Marius Botiș

Nagy Ernő & Irma

CLUB60

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

Valentin & Adriana Nițu
Sefora Herbei
Mihaela Hudea
Marian & Dr. Monica Costiță
Valentina & Marius Chelu
Elena Moraru
Cristiana & Eugen Dincuță
Aurel & Veronica Meșter
Viorica & Viorel Moca
Florica Popescu
Vajda Katalin
Rafael-Valer Loghin
Maria Pop
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Andreia Deac
Ionuț & Georgiana Stroe
Vasilica Crăciun
Benedek József Mihály & Judit
Daniel & Maria Parascan
Alexandra Badea
Monica & Cristian Lepădatu
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Andreea Gruia
Mariana & Radu Cătălin Papadopol
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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
Sefora Herbei
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
Silviu & Otilia Ursu
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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Loredana Gânbuțan
Silviu & Otilia Ursu
Nagy Ernő & Irma
Gizella & Marius Botiș
Mihaela Hudea
Sefora Herbei
Elena Moraru
Florica Popescu
Vajda Katalin
Vasilica Crăciun
Andreia Deac
Benedek József Mihály & Judit
Ionuț & Georgiana Stroe
Monica & Cristian Lepădatu
Valentina & Marius Chelu
Mariana & Radu Cătălin Papadopol
Cristiana & Eugen Dincuță
Daniel & Maria Parascan
Andreea Gruia
Camelia Dincuță
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Loredana Gânbuțan

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

Top Forever 23

TOP 20 FBO
P.C. totale

1
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20

Ionuț & Georgiana Stroe
Ionuț & Georgiana Stroe
Gizella & Marius Botiş
Aurel & Veronica Meşter
Vajda Katalin
Camelia Dincuță
Maria Pop
Romina & Cristian Doran
Marius & Milentina Marcus
Nagy Ernő & Irma
Daniel & Maria Parascan
Loredana Gânbuțan
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Kele Mónika
Sefora Herbei
Marian & Dr. Monica Costiță
TOP 20 în funcţie de
p.c. totale realizate în luna
Elena Moraru
decembrie 2021 în România și
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Republica Moldova
Primii 20 FBO (Forever
Ramona Vingan
Business Owneri) care au
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad acumulat cele mai multe p.c.
totale și au fost Activi în luna
Derzsi Etelka & Sámuel
decembrie.
foreverliving.ro
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Calificările lunii decembrie
Supervizori

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

Nume

Localitate

Sponsori

Paula Felicia Bădoiu

Piatra, DB

Tatiana & Florin Gonț

Andreea Bărdaș

Sibiu

Ioana Frumușelu

Claudia Sanda Cuceu

Satu-Mare

Simona Maxim

Ștefan Dragnea

București

Liliana Dorina Dragnea

Liliana Dudu

Constanța

Niculina & Viorel Ciuchea

Sorina Gitu

Târgu-Ocna, BC

Silviu & Otilia Ursu

Camelia Ikpoko

Radaia, CJ

Sefora Herbei

Nagy Szilvia

Sângeorgiu de Pădure, MS

Gizella & Marius Botiș

Carmen Nechita

Constanța

Liliana Dudu

Ana-Maria Soca

București

Stela Dinică

Ștefania Tomuta-Pantiru

Arad

Alina Oarcea

Ludmila Gojan

Briceni, Rep. Moldova

Galina Ambros
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Calificările lunii decembrie
Asistent Manageri

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

Nume

Localitate

Sponsori

Liliana Dorina Dragnea

București

Anastasia Barica

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

Anastasia Barica
Simona Maxim

București

Florica Popescu
Roxana Jilavu

Satu-Mare

foreverliving.ro
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Calificări Globale
Supervizori

Localitate

Sponsori

Alina Maria Banta

Valea Mărului, GL

Roxana Mihaela Răspopa

Ioana-Irma Ros

Hunedoara

Karina Frătuțescu

Damaris Turus

Bazna, SB

Mihaela Hudea

Asistent Manageri

Localitate

Sponsori

Ana Artene

Tunari, IF

Loredana Gânbuțan

Benedek Bernadette-Katalin

Sfântu-Gheorghe, CV

Benedek József Mihály & Judit

Stela Dinică

Bragadiru, IF

Loredana Gânbuțan

Andreea Manolache

Livada de Bihor, BH

Sefora Herbei

Forever Business Owneri care s-au calificat global în luna decembrie
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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 luni,
24 ianuarie, Centrele
de Distribuție și Sediul
Central din București
sunt ÎNCHISE.
Suntem însă disponibili
la un click distanță, pe
foreverliving.ro,
24 de ore din 24, pentru
comenzile produselor
voastre preferate
Forever. Vă așteptăm
cu drag!
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.

Abigel Kovacs

Huedin

Ana Ciubuc

Iasi

Adela Groza

Blaj

Ana Grosu

Chisinau, Rep. Moldova

Adina Maria Pop

Sighetu Marmatiei

Ana Mitroi

Rosu, IF

Adina-Lenuta Caraconcea

Resita

Ana Moisac

Buzau, BZ

Adrian Szabo

Andrei Saguna

Ana Sirbu

Chisinau, Rep. Moldova

Adriana Iepure

Turda

Ana-Maria Chirila

Cluj-Napoca

Adriana Radu

Mamaia-Sat, CT

Ana-Maria Martin

Brasov

Adriana Samson

Falticeni

Ana-Maria Nica

Vulcan, BV

Agnes Bartha

Cluj-Napoca

Ana-Maria Trofin

Avrig

Agoston Crina Ionela

Berchezoaia, MM

Andrada Vlad

Cergau Mare, AB

Agota Fulop

Miercurea Nirajului

Andreea Daiana Boscai

ARAD

Alexandra Maria Voinicu

Craiova

Andreea Cristiana Dobritan

Oradea

Alexandra Cuceu

Baia Mare

Andreea Rafoiu

Barcanesti

Alexandrina Nedelcu

Motru

Andreea Tot

Baia Mare

Alexandru Mihai Merlas

Baia Mare

Angelica Costea

Slobozia

Alin Filip Anghel

Secusigiu

Anica Onaca

Campia Turzii

Alina Daniela Ciorogar

Hoghilag

Anna Csegedi

Targu Mures

Alina Monica Butnaru

Sibiu

Antonela Maria Toma

Arad

Alina Marcu

Valeni (Calatele), CJ

Apoldina Cerasela Apostu

Bacau

Ana Adriana Popa

Oradea

Aranka Reitler-Krall

Baraolt

Ana Maria Alexandr Pumnutiu Cazaci

Attila Buzas

Oradea

Ana Maria Iliesi

Darasti-Vlasca, GR

Aurelian Bud

Bucuresti

Ana Maria Sosa

Bacau

Aurora Lavinia Zlat

Iasi

Ana Raluca Pal

Campia Turzii

Avram Andreea Ioana

Arad

Ana Anton

Frumusica, BT

Baica Simona

Somesu Rece, CJ
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Baida Cristina

Constanta

Csaba Nagy

Tg-Mures

Beatrix-Anita Nagy

Oradea

Dagmar Schmidt

Resita

Bejan Vadim

Ghiroda

Dana Monica Butoi

Voluntari

Bianca Bogdan

Cotiglet

Daniel Balan

Petrosani

Biro Berszan Emese Maria

Lunca De Jos

Daniel Mantu

Harsova

Carmen Popica

BRASOV

Daniela Cojocaru

Bacau

Carmen Vasilescu

Osica De Sus

Daniela Placinta

Arad

Carmina Cernea

Constanta

Daniela Zait

Bucuresti

Carolina Godea

Ungheni, Rep. Moldova

Daniela-Nicoleta Marculescu

Maracineni

Chirea Mihaela

Valea Mare

Daria Elenciuc

Briceni, Rep. Moldova

Claudia Brateanu

Birchis

Dascalu Cerasela

Vaslui

Claudia Florea

Urlati

Debora Maria Varadi

Adamus

Claudia Popa

Oradea

Delia Luca

Ramnicu Valcea

Cornel Buliga

Vingard

Denisa Renata Armas

Baia Mare

Cornel-Constantin Albu

Brasov

Denisa Arnautu

Teisani

Cosmina Ioana Borlea

Cherelus

Denisa-Rahela Medrea

Medias

Cosmina Bordas

Campia

Diana Cristina Palade

Focsani

Cristian Alex Duma

Arad

Diana Gabriela Felhazi

Bistrita

Cristian Dumitru

Plopii-Slavitesti

Diana Bolba

Nadasu

Cristina Georgeta Cotoi

Targu Mures

Diana Chihai

Telenesti, Rep. Moldova

Cristina Dobrescu

Bucuresti

Diana Crisan

Cluj-Napoca

Cristina Galie

Cioranii De Jos

Diana Naznean

Zalau

Cristina Nutu

Targoviste

Dora Angi

Livada

Cristina Samartinean

Medias

Dragan Daniela Liliana

Arad

Cristina Ursachi

Soroca, Rep. Moldova

Ecaterina Crangaci

Orhei, Rep. Moldova

Cristina Varro

Cluj-Napoca

Ecaterina Gindac

Targu Frumos
foreverliving.ro
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Elena Alexandra Iacob

Filipestii De Padure

Florentina Apostol

Tunari

Elena Dana Nedelcu

Bucuresti

Florentina-Irina Sibiceanu

Pitesti

Elena Borca

Sibisel (Beriu), HD

Florica Gavrila

Sangeorz-Bai

Elena Corina Smuliac

Sighetu Marmatiei

Florica Rosu

Sebis

Elena Cretu

Balti, Rep. Moldova

Florin Ciuraru

Giurgiu

Elena Ecmegian

Constanta

Folica Gabriela

Bucuresti

Elena Luca

Comanesti

Gabriela Calin

Bucuresti

Elena Paduraru

Sperieteni

Gabriela Dobie

Satu-Mare

Eliana-Larisa Martin

Valea Crisului

Gabriela Marcu

Agigea

Emanuel Galai

Sacuieu

Gabriela Sabina Marin

Com Targusorul Vechi, PH

Emilia Margareta Diaconu

Dudu

Gabriela Stoica

Pitesti

Emima Juravlea

Hlipiceni

Gabriela Zaval

Constanta

Emoke Kozomos

Sovata

Geanina Georgeta Iancu

Urziceni

Eniko Erzsebet Kiss

Sanpaul

George Miu

Brasov

Eniko Baczai

Baia Mare

Georgiana Maria Vladucu

Varasti

Eniko Bojte

Mihaileni, HR

Gina Duta

Vizuresti

Erika Balint

Tg. Secuiesc, CV

Giura Ionut

Bucuresti

Erzsebet Nagy Janosi

Sat. Galateni, MS

Grigore Creta

Bistrita

Estera Ghiulai

Beius, BH

Harambasa Mioara

Zervesti

Estera Marian

Sanduleni, BC

Ildiko Ardelean

Baia Mare

Evghenii Goncearuc

Chisinau, Rep. Moldova

Ilie Socata

Francesti

Faur Ana Maria

Agrisu Mare

Ingrid Budai

Ocna Sugatag

Ferenczi Emilia

Ditrau

Ioan Kun

Biharia

Flavia Moisil

Bistrita

Ioan Toma

Brebu Megiesesc

Floarea Mavru

Lumina

Ioana Adela Ola

Marca

Florentina-Alina Popa

Ploiesti

Ioana Teodora Klein

Oradea
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Ioana Barbulet

Orastie

Kocsis Timea-Noemi

Sarmasag

Ioana Boeru

Bucuresti

Lacramioara Hurjui

Bacau

Ioana Crecan

Oradea

Larisa Sorina Margea

Revetis

Ioana Mihaltan

Alba Iulia

Larisa Laichici

Lugoj

Ioana Szanto

Sfintu Gheorghe, CV

Laura Iuliana Dadalica

Bacau

Ioana Ureche

Rodna, BN

Laura Carciulescu

Brasov

Ioana-Florentina Coroban

Arad

Laura Cirlan

Bosanci

Ion Miu

Timisoara

Laurentia Ceban

Chisinau, Rep. Moldova

Ionela Aura Ilie

Afumati

Lavinia Cristina Prica

Bocsa

Ionela Catalina Ionescu

Teisani

Lenuta Lacramioara Gartu

Buhusi

Ionela Victoria Iana

Iordacheanu, PH

Lidia Blaga

Oradea

Ionela-Florina Velniciuc

Rovina (Branisca), Hd

Liliana Anca Greucean

Timisoara

Irina Luiza Tudor

Bucuresti

Liliana-Gabriela Arama

Braila

Istvan Lehel Pusztai

Sf. Ghe, CV

Livia Frasinescu

Balti, Rep. Moldova

Iulia Mihaela Stratica-Hategan Zalau

Livia Herdean

Oradea

Iulia Strava

Brasov

Livia Rauca

Constanta

Iuliana Vasilescu

Galatil

Loredana Cherciu

Novaci

Iulia-Vera Lucaciu

Remetea Chioarului

Loredana Nasie

Recas

Ivet Benedek

Sf, Ghe, CV

Lucia Gori

Anenii Noi, Rep. Moldova

Izabella Fodor Vitos

Ciucani

Luminita Zahiu

Lehliu

Judit Fekete

Feliceni

Lupu Mirela

Focsani

Julianna Jakab

Catalina

Madalina Ciolan

Dumbravita

Kamilla Deak

Cristuru Secuiesc

Madalina Ghivici

Tarlungeni

Karmen Diaconu

Galati

Madalina Popoaia

Brasov

Kinga Bojte

Miercurea-Ciuc

Madalina-Paula Gangos

Bistra

Kinga Ilyes

Sat. Poian,CV

Magor Kopacz

Sf. Ghe, CV
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Malina-Teodora Buga

Sibiu

Miklosi Anette

Sub Cetate, HR

Manuela Cuc

Ardud, SM

Mirabela Huja

Odoreu, SM

Maria Alexandra Tudorache

Snagov

Mirela Ionita

Darabani

Maria Madalina Vasilache

Bucuresti

Mirela Seleveschi

Baia Mare

Maria Ciorici

Chisinau, Rep. Moldova

Miuta Capra

Probota, SV

Maria Coste

Halmeu

Monica Ragea

Campineanca

Maria Gogu

Chisinau, Rep. Moldova

Monica-Gabriela Hergheligiu

Hantesti

Maria Oprea

Orhei, Rep. Moldova

Mudaci Vaselena

Poienile De Sub Munte

Maria Straulescu

Dudu

Nadia Loredana Potorac

Bacau

Mariana Voinoiu

Bucsani

Naomi Hantig

Micula

Mariana-Suzana Barbos

Ciocotis

Natalia Chirillov

Chisinau, Rep. Moldova

Maricica Condruz

Petresti

Natalia Crangaci

Orhei, Rep. Moldova

Marina Anca Sisu Cojocaru

Bailesti

Neli Bodea

Arad

Marinela Axinte

Padureni (Sendriceni), BT

Nicoleta Maria Vicar

Archis

Marioara Stratinski

Arad

Nicoleta Roade-Vin

Braila

Marta Hategan

Carasova, CS

Nicoleta Sabou

Coseiu

Melania Marin

Bucuresti

Nina Deac

Galati

Micuta Neagu

Onesti

Nina Terinte

Orhei, Rep. Moldova

Mihaela Gabriela Mititelu

Vaslui

Oana Mirabela Albu

Bania

Mihaela Bogaci

Nisporeni, Rep. Moldova

Oana-Andreea Borza

Arad

Mihaela Busuioc

Targu Jiu

Olah Zsuzsanna

Sfantu Gheorghe

Mihaela Lucaci

Magurele

Olga Bucatele

Orhei, Rep. Moldova

Mihaela-Cristina Predescu

Cioranii De Jos

Oprica Dumitru

Bucuresti

Mihai Valentin Moca

Stelnica

Orsolya Bartis

Sat. Santimbru, HR

Mihai Livescu

Brasov

Orsolya Lorincz

Odorheiu Secuiesc

Mihai-Andi Iordachescu

Iasi

Ottilia Eniko Kovacs

Sat. Marcusa
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Paraschiva Lambru

Braila

Susana Claudia Senuca

Micula

Paula Petre-Antica

Nicolae Balcescu

Svetlana Ghidion Popescu

Chisinau, Rep. Moldova

Petre Mazilu

Bucuresti

Szende-Beata Balint

Sfantu Gheorghe, CV

Petronela Slabutu

Iasi

Talaz Petre

Gaiceana, BC

Petruta Pop

Reghin

Tatiana Nedelcu

Ploiesti

Radu Emanuel Clonda

Sebis

Tatiana Rogojina

Orhei, Rep. Moldova

Raluca Danina Mercutia Negrea Arad

Teodora Atesoaie

Botosani

Raluca-Elena Iacob

Botosani

Tina Iasmina Amariei

Ezeris, CS

Raluca Ioana Dorcu

Roman

Turenschi Iuliana

Saucesti

Raluca Fesnic

Cluj-Napoca

Valentin Cosnita

Bacau

Raluca Jianu

Timisoara

Valentina Rusu

Galati

Raluca Scarlat

Oradea

Valerica Soaica

Slatina

Ramona Bulz

Valea Larga

Valwntina Stefanica

Eforie Sud, CT

Rebeca Sirbu

Sintesti

Vasile Criste

Baia Mare

Reka Ferencz

Hatuica

Vasile Manea

Jimbolia

Rezmives Matei

Somcuta Mare

Vasilica Ionela Aonofriesei Moysidis Flamanzi, BT

Rodica Daniela Soanea

Oradea

Vasilica Sandru

Perisoru, CL

Rodica Ariesan

Bistrita

Veronica Adal

Brasov

Rodica Badoi

Rojiste

Veronica Placinta

Iasi

Rodica Georgita

Vicovu De Sus

Vetuta Amarie

Mihailesti, GR

Silvia Chitic

Davideni

Violeta Junger

Brasov

Slave Anica

Bucuresti

Viorel-Francisc Jac

Oradea

Sofita Adriana Tatu

Manzalesti

Viorica Maria Dragos

Arad

Sorina Larisa Hatcu

Arad,

Viorica Rada

Strejesti, OT

Stefana Tupea

Prejmer

Vitalaru Gabriela Elena

Botosani

Stefania Ungur

Ariesu De Camp

Zsuzsa Laszlo

Sfantu Gheorghe, CV
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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.

