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Atunci când am încercat să facem 
check-in-ul pentru zborul nostru, am 
descoperit o eroare în fișierul cu rezultatul 
testului COVID. Data era trecută greșit. Am 
încercat totul pentru a rezolva problema, 
dar atunci când nimic nu a funcționat, 
m-am resemnat cu ideea că o să pierdem 
zborul.  

Însă Cynthia n-a renunțat. Și-a păstrat 
concentrarea pe întoarcerea noastră acasă 
și a căutat continuu soluții. A fost 
răbdătoare și perseverentă și în final a 
găsit ieșirea din impas. Compania de 
testare a corectat documentul și ni l-a 
trimis din nou. Am fost ultimii pasageri 
care au urcat în avion, dar am ajuns la 
momentul potrivit și asta e ceea ce 
contează. 

Împreună, echipa formată din mine și 
Cynthia a câștigat o victorie micuță și, 
datorită muncii noastre solidare, am ajuns 
la timp acasă.

Sper că veți trăi și voi asta și că, oricât de 
mari sau mici sunt visurile și echipele 
voastre, veți găsi mereu o cale către ţelul 
dorit. 

Amintiți-vă doar ca atunci când vă aflaţi 
deja la destinație să vă întoarceți privirea 
către cei care v-au ajutat să ajungeți acolo 
și să le mulțumiți.

Continuați pe drumul vostru,

Gregg Maughan 
Președinte, Forever Living Products

Am fost surprins să aflu că expresia 
„munca în echipă transformă visul în 
realitate” a apărut cu doar 12 ani în urmă, 
pe coperta cărții lui John C. Maxwell.

Credeam că zicala este mult mai veche; 
părea ceva ce ar fi spus odinioară bunicii 
noștri. Indiferent când a apărut oficial, sunt 
sigur că și voi ați auzit-o de multe ori, într-o 
formă sau alta. 

Principiul fundamental conform căruia ne 
descurcăm mult mai bine când lucrăm în 
echipă este atemporal și nu trebuie 
ignorat. Acest lucru a devenit clar pentru 
mine în timpul pandemiei. Trebuie să 
lucrăm împreună pentru a avea un impact 
pozitiv, durabil.

Când am ajuns luna trecută în camera de 
hotel din Abu Dhabi, pentru Raliul Global 
Forever, și am văzut banner-ele, steagurile, 
mascota Aloe Baby plimbându-se prin 
spaţiile comune și amprenta Forever  peste 
tot prin jur – am trăit un puternic sentiment 
de eliberare și entuziasm. Eram în sfârșit, 
din nou, împreună.

În holul hotelului am întâlnit numeroși 
prieteni din jurul lumii, pe care nu-i mai 
văzusem de peste doi ani și am cunoscut 
FBO noi, care nu mai fuseseră până atunci 
la un eveniment global Forever. Am înțeles 
din nou cât de important este pentru mine 
și afacerea noastră să muncim în echipă și 
să fim împreună. Cred că toți, într-un fel 
sau altul, am subestimat puterea lui 
împreună.

Am învățat atât de multe lucruri la 
training-urile de la Raliu și am ascultat cu 
atenție fiecare vorbitor. Am fost 
impresionat de mărturia lui Nqobile 

Trebuie să lucrăm împreună pentru a 
avea un impact pozitiv, durabil.

Mseleku din Africa de Sud despre cum 
este să fii parte din echipa Global 
Leadership Team. 

Nqobile și echipa ei au avut de înfruntat 
multe provocări în timpul pandemiei. Dar 
ea a continuat să rămână optimistă și 
pasionată de ceea ce făcea în fiecare 
moment. În timpul prezentării a spus un 
lucru interesant - ”trebuie să ai curajul să 
construiești și apoi curajul să 
reconstruiești”.

M-am gândit mult la această afirmație de 
când m-am întors acasă. M-a inspirat și 
provocat să fac tot ce pot – și tot ce ne 
este cu putinţă în calitate de companie - 
să ne asigurăm că aveți cele necesare 
pentru a construi și, dacă este cazul, 
pentru a reconstrui.

Vă mulțumesc tuturor celor care ați 
călătorit în Abu Dhabi în acest an. Sper că 
și cei care aţi privit de acasă v-ați bucurat 
de evenimentul transmis online. Și 
mulțumesc tuturor angajaților noștri care 
au muncit neobosit pentru a se asigura că 
totul merge strună. 

Ce echipă incredibilă suntem! Familia 
Forever este o familie de prieteni care 
cuprinde întreaga lume – oameni care 
gândesc la fel și sunt pasionați să se ajute 
între ei și să muncească împreună pentru 
a face ca visurile a milioane de persoane 
să devină realitate. 

Pentru ca munca în echipă să transforme 
visul în realitate ai nevoie de două lucruri: 
de o echipă și de un vis. Mi-am adus 
aminte de acest fapt la plecarea mea și a 
Cynthiei din Abu Dhabi. 

2 Mesajul Președintelui Companiei 
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Avem, iată, soluţia despre care să le vorbim. 
Avem propria noastră carieră care să le fie 
exemplu, să le dea motivaţie și curaj să treacă 
de la „marea demisie” la marea călătorie a 
succesului Forever.

Oare câţi dintre oamenii cu care vorbiți zilnic, câţi 
dintre cei pe care nu-i cunoașteți și cu care vă 
întâlniți sunt pe punctul de a renunţa la locurile 
lor de muncă? Câţi au nevoie de o mână întinsă, 
de o afacere la cheie cu care să-și restarteze 
prezentul și să-și asigure viitorul?

Întrebaţi-i. Povestiţi-le de ce și prin ce viaţa 
voastră e împlinită, prosperă și stabilă în vremuri 
oricât de instabile. Daţi-le o speranță, încurajaţi-i 
să-și ia destinul în propriile mâini.

Peste 40 la sută din români sunt candidaţi pentru 
echipa Forever România. În următoarele luni 
ajutorul nostru va conta pentru ei. Începem de azi 
să-i descoperim și să-i îndrumăm. Sunteţi gata?

Vă suntem alături în ceea ce faceţi și suntem 
mândri de tot ceea ce reușiţi,

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

Nu știu dacă voi sunteţi mereu la curent 
cu noutăţile, dar unele știri chiar merită o 
atenţie deosebită. Un sondaj arată că 40 la 
sută dintre români se pregătesc să aibă o 
discuţie serioasă cu angajatorii lor. Cu alte 
cuvinte, sunt nemulţumiţi de locul de muncă 
și sunt pe punctul să demisioneze.

E vorba de un fenomen răspândit în toată lumea 
și se datorează perioadei de pandemie, când 
ne-am redefinit cu toţii modul în care lucrăm, iar 
o mulţime de oameni s-au rupt de companiile 
de unde își primeau banii. Se numește „marea 
demisie”, iar în România intenţia de a renunţa la 
jobul actual e cu aproape 5 procente în plus faţă 
de alte ţări.

O știre ca aceasta ne redă perfect imaginea 
realităţii. Și în același timp ne face să înţelegem 
cât de mare e responsabilitatea noastră. Cum 
spunea Einstein: „Cei care au privilegiul de a ști 
au și răspunderea de a acţiona.”

Un număr imens de oameni nu mai vor să-și 
păstreze munca actuală. Se simt nesiguri, fără 
șanse la un viitor mai bun, fără respect pentru 
contribuţia lor la mersul companiei de unde 
primesc un salariu mai mic decât cel pe care îl 
merită.

Noi avem privilegiul de a ști această informaţie. 
În plus, avem privilegiul de a fi într-o afacere care 
ne oferă siguranţă, sprijin să creștem continuu și 
beneficii pe măsura eforturilor noastre.

RĂSPUNDEREA DE A ACŢIONA – 
DACĂ NU NOI, ATUNCI CINE?

Mesajul Country Managerilor 3
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Key Leaders’ Council Forever România 2022/2023
Îi felicităm pe noii membri KLC pentru performanțele care i-au propulsat în liga liderilor de top din Forever România. Sunt FBO de elită, cu rezultate 

impresionante în afacerile lor și, de acum, cu o responsabilitate importantă, ghidată de pasiunea de a trăi Forever.
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Ionuț & Georgiana Stroe
Soaring Manageri

Vajda Katalin
Soaring Manager

Veronica & Aurel Meșter
Diamant Manageri

Marius & Milentina Marcus
Soaring Eagle Manageri

Gizella & Marius Botiș
Diamant Manageri

Camelia Dincuță
Safir Manager

Romina & Cristian Doran
Senior Eagle Manageri

Maria Pop
Soaring Manager

Irma & Nagy Ernő
Senior Eagle Manageri



Key Leaders’ Council Forever România 2022/2023
KLC 2022/2023

Îi felicităm pe noii membri KLC pentru performanțele care i-au propulsat în liga liderilor de top din Forever România. Sunt FBO de elită, cu rezultate 
impresionante în afacerile lor și, de acum, cu o responsabilitate importantă, ghidată de pasiunea de a trăi Forever.

Le dorim multă inspirație și succes în dezvoltarea și promovarea 
proiectelor companiei și suntem convinși că, împreună, vom reuși să 
facem pași hotărâți spre succesele mărețe pe care le merită echipa 

Forever România & Republica Moldova!

Vă amintim că din grupul KLC fac parte top 5 FBO calificați la Raliul Global, top 5 FBO calificați la 
Chairman’s Bonus și top 5 FBO calificați Eagle Manager. Fiecare grup de cinci este stabilit pe baza 

punctelor totale domestice obținute în anul calendaristic precedent.
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Niculina Ștefana
Senior Eagle Manager

Maria & Daniel Parascan
Soaring Manageri

 Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
Safir Manageri

Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Senior Eagle Manageri

Otilia & Silviu Ursu
Eagle Manageri

Vasilica Crăciun
Senior Eagle Manager



“Nu-ți pune limite când e vorba de provocări, ci provoacă-ți limitele.” 

Ține cont însă că nici prietenul cu clătitele, nici 
scriitorul și nici sportivul nu au fost buni din 
prima la ceea ce pare acum că fac cu ușurință. 
Pentru a reuși a fost nevoie de încercări, greșeli, 
perfecționare și multă răbdare. Dar, mai ales, de 
încrederea că se poate. 

Multe invenții și descoperiri au fost considerate la 
un moment dat imposibile, însă au devenit realitate 
datorită unor oameni care au trecut de ceea ce alții 
trasaseră ca limite. 

Indiferent că scrii, faci clătite sau alergi, poți deveni 
mai bun prin antrenament, chiar dacă pornești 
de la zero. Da, poate n-o să obții rezultatele unui 
sportiv de elită sau ale unui bucătar profesionist, 
însă cu siguranță te vei ridica în fiecare zi deasupra 
persoanei care ai fost ieri. 

Contează să ai încredere și să faci primul 
pas, punând în joc resurse, apelând la ajutor, 
păstrându-ți apoi elanul în timp.

Acceptarea provocărilor și depășirea limitelor sunt 
încurajate în Forever. În același timp, se oferă tot 
sprijinul pentru cei care țintesc spre înălțimi. Ne 
dorim ca fiecare FBO, indiferent de nivelul din 
Planul de Marketing, să-și impulsioneze afacerea și 
să elibereze Eagle-ul din sine. 

O astfel de oportunitate este calificarea la 
#EMR23, începută la 1 mai 2022. Îi așteptăm să 
participe la acest maraton de creștere și dezvoltare 
a echipei pe toți Managerii Forever România 
& Moldova, dar și pe Supervizorii și Asistent 
Managerii care sunt hotărâți să-și depășească 
limitele.

Mentalitate Eagle - mai 
ușor de atins acum

„Eu n-aș reuși asta în veci!” Ți-a dat târcoale vreodată acest gând? Poate te-au 
impresionat un scriitor și proza lui, ai aplaudat performanța deosebită a unui 
atlet sau pur și simplu ai admirat un prieten întorcând spectaculos, prin aer, o 
clătită din tigaie...
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Calificarea la #EMR23 răspunde unor nevoi 
umane de bază: cea de apartenență la un grup și 
cea de recunoaștere. Este motivul pentru care atât 
de mulți FBO sunt atrași de acest program. 

Ca Eagle Manager, faci un pas spre grupul de elită 
Club 100 Forever România și îți dezvolți echipa și 
afacerea, astfel că vei obține bonusuri mai mari. 
Vei fi invitatul special al companiei la evenimentul 
global dedicat exclusiv Eagle Managerilor din toată 
lumea, unde ai șansa să participi la training-uri 
susținute de FBO de top sau de membri ai Echipei 
Executive. 

Devii astfel o sursă de inspirație pentru oamenii din 
echipa ta. Ai mai multă motivație să evoluezi, să 
te perfecționezi în ceea ce faci și să-ți gestionezi 
afacerea echilibrând toate cele 4 arii ale Reperelor 
Măreției: Recrutare, Fidelizare, Dezvoltare și 
Productivitate. Iar acestea sunt doar câteva dintre 
beneficiile calificării la Eagle Manager. 

Da, Eagle este un obiectiv ambițios care te-a făcut 
poate în alte momente să exclami: ”N-aș reuși 
asta niciodată!”. Poate ți-ai spus că trebuie să mai 
treacă mulți ani de experiență ca FBO înainte de 
a-ți stabili și acest obiectiv. 

Dar, cum ultimii ani ne-au demonstrat că 
schimbarea și adaptarea rapidă sunt mai 
accesibile decât ne închipuiam, iată că și obiectivul 
de a deveni Eagle Manager a devenit mai ușor de 
atins. 

Ai acum două situații favorabile, doi curenți de aer 
care așteaptă doar să-ți deschizi aripile pentru a 
ajunge pe acest vârf. 

Prima noutate vine dintr-o modificare în Politicile 
Companiei. Acum, dacă ești Soaring Manager sau 
mai sus, te poți califica pentru Eagle doar cu un 
singur Eagle Manager în linia inferioară, cu condiția 
ca acesta să nu fi fost calificat la Eagle în anul 
precedent. 

În plus, punctele credit pentru calificarea la Eagle 
Manager pot fi, doar pentru acest an, acumulate 
și global. Poți consulta cerințele concrete pentru 
calificare în numărul trecut al revistei și vei observa 
că orice FBO, indiferent de nivelul din Planul de 
Marketing, poate da acest imbold afacerii sale. 

Mai ales că are un an întreg la dispoziție pentru a 
duce calificarea la final - mai exact, până pe 30 
aprilie 2023.  

A doua situație favorabilă este pregătită chiar de 
Forever România, pe principiile care fac posibile 
performanțele sportive: cu antrenori și programe 
pe măsură. În sport, antrenorul este alături de tine 
să te ghideze și îți pune la dispoziție antrenamente 
potrivite obiectivelor și formei tale fizice. 

Îți este permanent aproape, inclusiv atunci când 
treci prin momente mai dificile sau când încrederea 
ți se clatină. Cel mai important, îți pregătește 
corespunzător nu doar corpul, ci și mintea. 

foreverliving.ro
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Am inițiat astfel programul “Eagle 
– Acceleratorul de performanță și 
profitabilitate în afacerea Forever”, adresat 
Supervizorilor, Asistent Managerilor și 
Managerilor care demonstrează, pe baza 
performanțelor, că sunt cu adevărat deciși să 
devină Eagle. 

Alături de traineri pricepuți, vei lucra prin 
antrenamente periodice atât la mentalitate și 
dezvoltare personală, cât și la partea practică a 
afacerii tale Forever, ca să te califici pentru Eagle 
Manager în termenul stabilit. Detaliile le regăsești în 
newsletter-ul trimis pe această temă.

Ți-ai pus vreodată întrebarea de ce pentru un 
sportiv antrenamentul mental este cel puțin la fel 
de important ca antrenamentul fizic? 

În orice domeniu, un campion se construiește prin 
antrenamentele de zi cu zi, dar și prin dezvoltarea 
unei mentalități de învingător, ghidate de principiul 
„Pot să o fac!” Astfel, pentru a reuși să devii Eagle 
Manager e important să ții cont de următoarele:

 � Acţionează cu energie maximă încă de 
la început. La fel ca în sport, un start bun îți 
asigură mare parte din succes.

 � Evită capcana procrastinării. Poți să cazi 
ușor în ea, întrucât #EMR23 este un program 
ce se întinde pe un an de zile. Nu lăsa pe 
mâine ce poți face azi, pentru că și mâine vei 
gândi la fel.

 � Adoptă o ”mantră”. De exemplu, una 
funcțională: ”Care este cel mai eficient lucru 
pe care-l pot face acum pentru a ajunge la 
EMR23?” Sau una emoțională: ”Știu că am 
toate șansele și pot ajunge Eagle Manager.” 
Obișnuiește-te să le repeți de câteva ori pe zi, 
de fiecare dată când simți că ai nevoie de asta. 

 � Fă în fiecare zi măcar o acțiune care să te 
ducă mai aproape de acest obiectiv. Trece-o 
în agenda zilnică și acordă-i atenția cuvenită. 

 � Observă și valorifică oportunități. Două 
dintre ele au fost prezentate mai sus. Restul 
se pot ascunde în spatele unor aparențe și 
așteaptă să le descoperi.

 � Cere ajutor. Chiar dacă un vultur e văzut de 
cele mai multe ori zburând singur în înălțimi, 
pentru a ajunge acolo a avut nevoie de ajutor. 
A învățat de la alții să zboare. Apelează la 
sprijinul echipei, al sponsorului, îndrăznește 
să-i întrebi pe cei care cunosc deja zborul la 
înălțime cum au făcut să reușească.

 � Dozează-ți energia și resursele. După 
startul în forță, păstrează un ritm constant de 
lucru. Știi că la finalul unei zile prea intense îți 
piere vlaga, așadar e important să nu repeți 
fenomenul la finalul perioadei de calificare. 

Cel mai ușor e să stabilești obiective intermediare și să 
te străduiești să le atingi la timp. Evaluează-ți periodic 
progresul și ajustează efortul, dacă este cazul.

Alex Găvan este performerul urcării a șapte dintre 
cele 14 vârfuri de peste opt mii de metri, fiind primul 
român care a cucerit vârfurile Gasherbrum I (8.080 
m), Gasherbrum II (8.035 m) și Makalu (8.485 m). 

El e specializat în accesarea vârfurilor de peste 
8.000 m din Himalaya, fără oxigen și fără ajutorul 
șerpașilor. Vorba lui e că a urca munți în exterior 
înseamnă a urca munți în interior. Îl cunosc pe 
Alex, nu este un munte de om, dar atunci când 
sunt în prezența lui simt forța sa mentală, cea care 
i-a adus, de altfel, performanța. 

Este modelul prin care și tu, ca FBO, 
poți atinge vârfurile pe care ți le 
propui. Iar acum, vârful la care poți cu 
adevărat ajunge, pentru că vremea e 
potrivită și condițiile sunt favorabile, 
este #EMR23. 

Alexandru Israil
Specialist Marketing
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Vară Forever

Must-Have în 
Vara Forever!
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Energici, mereu zâmbitori, cu o poftă de viaţă și de business care ne inspiră 
de fiecare dată, Milentina și Marius Marcus, Soaring Eagle Manageri și membri 
KLC, sunt o adevărată forţă Forever. Iar felul cum își construiesc afacerea, 
cum își cresc continuu echipa și o motivează să aibă business-uri de Eagle 
sau chiar de Chairman’s Bonus reprezintă dovada cea mai convingătoare.  

Sunt experți în a transforma verile în succese Forever răsunatoare și sunt FBO din România cu cei mai 
mulți Eagle-i calificați la #EMR23, Cancun. Ce îi mai motivează și inspiră, cum își gândesc strategiile pe 
termen scurt și lung, ce planuri Forever au cu vara acestui an – am aflat chiar de la ei. Ne-au făcut să 
simțim afacerea Forever ca o super vacanță și vă invităm să pătrundeți și voi în această atmosferă!

Spuneți-ne, pe scurt, 
povestea voastră Forever.

Acum 12 ani, auzeam prima 
dată de produsele Forever și 
beneficiile excelente ale gelului 
de Aloe vera. Recunosc că am 
fost sceptică în privinţa gelului 
de aloe. Marius a fost cel care 

Viața ca o vacanță 
cu o afacere de Eagle

i-a dat primul o șansă pentru 
îmbunătățirea stilului de viață, 
tocmai când trecea printr-o 
perioadă dificilă. 

După câteva săptămâni, simțea 
deja beneficiile excelente 
ale gelului. Treptat și în 
mod natural, am început să 

consumăm produsele și să le 
adoptăm în programul nostru 
zilnic, descoperind totodată 
că sunt ideale pentru a le face 
cadou celor dragi.

Eu lucram pe atunci într-o 
corporație, într-o poziție de 
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management, Marius lucra în 
vânzări și, din cauza job-urilor 
noastre, era clar că nu aveam 
timp să începem și altă 
activitate pe lângă. Marius 
a intuit de la început că e o 
afacere minunată, deoarece 
căuta o soluţie care să ne ofere 
nouă, ca familie, o viață mult 
mai bună: să avem timp, să 
nu mai trăim de la un salariu 
la altul, să călătorim mai mult 
împreună. 

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

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

Sunteți de mulți ani în 
topul liderilor de succes 
din Forever România, 
calificați anual la cele mai 
importante stimulente. 
Programul de Eagle este 
vedetă în echipa voastră 
anul acesta – aveți nu 
mai puțin de opt Eagle-i 
calificați pentru Cancun, 
Mexic. Ce are special 
acest stimulent și care a 
fost strategia?

În 2016, participam la Raliul 
Global din Johannesburg, unde 
unul dintre marii lideri Forever, 
Nathalie Heeley, spunea 
„Nivelul de Manager e doar 
mediocritate în această afacere. 
Eagle Manager este excelenţa”.  
Îmi amintesc că atunci am luat 
decizia să fac toate stimulentele 
Forever. Sunt deja șase ani de 
la acel Raliu și n-am pierdut 
niciodată vreo calificare. 

În plus, unul dintre Eagle 
Managerii din echipa noastră, 
Andreea Gruia, participa atunci 
cu mine la Johannesburg și 
era doar Supervizor. Și pe ea a 
impactat-o atât de mult, încât 
de când s-a calificat Manager, 
n-a ratat niciodată calificarea 
de Eagle, anul acesta fiind 
a treia oară consecutiv de 
când reușește. De asemenea, 
promovează intens acest 
stimulent în toată echipa.

Pentru că Eagle Manager 
nu înseamnă doar vacanța 
minunată pe care Forever ne-o 
oferă ca bonus, ci e despre 
stabilitatea afacerii pe care o 
construiești ca Manager.  Ai 
afacere în creștere în cele patru 
luni în care te califici la acest 
nivel. Dar Eagle Manager te 
ajută să ai afacere în creștere 

cauza programului prelungit la 
job-uri, simțeam amândoi că ne 
pierdem relația și ne îndepărtăm 
de ceea ce exprimă cu adevărat 
cuvântul familie. Am început 
să vorbim despre divorț. În 
momentul acela am simțit că e 
nevoie să fac altceva și imediat 
m-am gândit la Forever. De câte 
ori avem oportunități chiar lângă 
noi și nici măcar nu le băgăm în 
seamă, pentru că viața noastră 
e confortabilă încă? 

Dar am decis să trăim viața pe 
care o visam, pentru că am 
înţeles atunci că ceea ce se 
petrecea nu era nici pe departe 
ceea ce ne doream pentru noi, 
ca familie.

După primii doi ani de făcut 
Forever part-time, pe lângă 
joburile de atunci, și deja șase 
ani de când suntem full-time, 
această afacere ne-a oferit 
libertatea visată - să călătorim 
împreună, să putem lucra de 
oriunde ne dorim și să avem 

siguranță financiară (mai ales în 
această perioadă, într-o lume 
atât de nesigură).
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tot timpul anului și devine 
indicatorul pentru cât de solidă 
este. 

Și dacă urmărești să 
construiești o afacere cu o 
bază solidă, care să convingă, 
să inspire cât mai multă lume, 
calificarea la Eagle Manager 
devine un must. În plus, n-avem 
cum să nu luăm în considerare 
că este acea metodă excelentă 
de leadership -  să conduci 
oamenii prin exemplul personal.

Anul acesta suntem opt 
familii calificate la stimulentul 
de Eagle. Dar pot spune că 
sunt mult mai mulți Manageri 
câștigători în echipa noastră, 
deși doar unii au atins 
stimulentul. A fost un drum în 
care toți cei care ne-am angajat 
în această calificare am învățat 
foarte multe. Pentru că primul 
pas în drumul către reușită e să 
începi. 

Au fost Manageri care au 
negociat calificarea pe parcurs. 
Alții și-au făcut treaba până la 
final, dar nu au reușit calificarea. 
Toți au învățat această lecție 
importantă. Ca să ai parte de 
excelență, primul pas e să 
începi. 

Și acum toți au intrat cu un 
avânt maxim în perioada de 
calificare mai 2022 – aprilie 
2023. 

Preocuparea noastră ca lideri 
a fost să transmitem în primul 
rând viziunea. Am vorbit foarte 
mult în echipă despre acest 
stimulent, am început să-l 
promovăm încă de la nivelul 
de Supervizor (lecția aceasta 
am învățat-o de la Rolf Kipp, 
FBO-ul cu cei mai mulți Eagle 
calificați). Ca strategie - învățăm 
mereu de la cei care sunt acolo 
unde ne dorim noi să ajungem.

În al doilea rând, după ce am 
transmis viziunea, am început 

să punem în aplicare un sistem 
și un plan de acțiune. Și asta 
din prima zi a perioadei de 
calificare, chiar din 1 Mai - și 
am început să lucrăm în direcția 
obiectivului. 

Am urmărit și evaluat lunar, iar 
mult mai intens am lucrat pe 
obiectivul de Eagle în ultimele 
luni - cu sesiuni săptămânale, 
acțiuni, evaluări și, foarte 
important, parteneriate de 
responsabilizare. 

Suntem atât de fericiți să 
vedem că sunt trei Senior Eagle 
Manageri, iar ei comunică mai 
departe viziunea și strategia. 
Doi dintre ei, familia Sefora și 
Daniel Herbei și familia Romina 
și Cristi Doran vin la Cancun cu 
Eagle Manageri noi calificați. Iar 
al treilea Senior Eagle Manager 
e Ioana Călugăr care, deși 
locuiește în America de Nord 
și este prima dată calificată 
la Eagle Manager, vine și ea 
cu un nou Eagle Manager din 
Germania, Violeta Marcu. 

A fost provocator pentru aceste 
persoane să lucreze pe fusuri 
orare diferite, să participe la 
sesiuni și de multe ori, fie noi, 
fie ei, rămâneam până după 
miezul nopții ca să reușim să ne 
conectăm în întâlniri pe Zoom.

Orice obiectiv vine la pachet 
și cu provocări, dar acestea 
sunt menite să te crească, 
nu să te doboare. Atâta timp 
cât focalizarea e pe soluții. De 
exemplu, cel mai nou Eagle 
Manager, Andreea Miclea, a 
făcut această calificare fiind 
însărcinată și lucrând full-time în 
jobul ei din corporație. 

Când dorința de excelență e 
atât de mare, spui da și înveți 
cum se face – Mihaela Hudea, 
fără să cunoască produsele 
și afacerea, în doi ani de când 
a început să-și construiască 

echipa, a reușit calificarea la 
Eagle Manager.  

Se zice că „poți ajunge să obții 
ceea ce-ţi dorești, dacă ajuți 
suficient de mulți oameni să 
obțină și ei ceea ce-și doresc.” 
Un Eagle Manager câștigă mult 
mai bine decât un Manager 
și se bucură de o călătorie de 
cinci stele și chiar trăiește stilul 
de viață pe care Forever îl oferă.

Ni s-a părut genială modificarea 
pe care a adus-o acum câțiva 
ani compania – să provoace la 
creștere în Planul de Marketing 
printr-un număr cât mai mare 
de linii de Eagle, pentru că asta 
face să muţi concentrarea de 
pe tine și calificarea ta la vreo 
insignă, pe a ajuta suficient 
de mulți oameni să trăiască 
mult mai bine. Și asta dăm 
mai departe, ca strategie, în 
echipa noastră. E bine să crești 
în nivel în Planul de Marketing, 
dar să crești prin număr de 
Eagle calificați e cea mai bună 
strategie pe care ți-ai dori-o 
pentru afacerea ta. 



Cum arată o săptămână 
de lucru pentru voi, mai 
ales în sezonul de vară? 
Cum împăcați vacanţele, 
tentațiile estivale cu 
munca zilnică în afacere?

Nu e deloc dificil. Când trăiești 
viața ca o vacanţă, nu ai nevoie 
să faci nicio diferență între ele. 

Poți lucra și la piscină, și pe 
plajă, și când ieși cu prietenii la 
o terasă. Și din nou spunem, 
este șansa fantastică pe care 
ne-o oferă afacerea Forever. 

Produsele sunt peste tot cu noi. 
Le consumăm peste tot unde 
mergem și asta deschide multe 
conversații și așa avem ocazia 
să le vorbim oamenilor despre 
produse și despre afacerea 
Forever.

Ați spus foarte frumos 
într-un interviu anterior 
că succesul vostru îl 
măsurați prin succesul 
oamenilor voștri, care se 
califică, printre altele, și la 
Eagle, Chairman’s Bonus 
sau alte stimulente ale 
companiei. Cum lucrați cu 
echipa non-managerială 
pentru a-i cultiva dorința 
pentru aceste stimulente? 

Rex a creat această afacere 
pentru oameni și despre oameni. 
Noi mai zicem că atunci când 

Mulți asociază vara cu 
vacanţa și încetinesc 
uneori ritmul afacerii, 
dar nu și voi. Știm că 
întotdeauna transformați 
vara într-un sezon de 
creștere a business-ului. 
Anul acesta ce planuri 
aveți pentru a vă 
duce echipa pe valul 
succesului? 

Aud mereu că vara oamenii 
pleacă în vacanţe și că afacerile 
noastre au de suferit. Dar 
poți vedea lucrurile altfel – 
vara oamenii ies din casă și 
asta poate fi o oportunitate 
excelentă de a crește afacerile. 

În fiecare an, pentru echipa 
noastră, vara e cea mai propice 
perioadă pentru a contacta 
cât mai multă lume, pentru a 
recruta cât mai mult, a crește 
baza de clienți. De asemenea, 
foarte multe calificări importante 
se fac în aceste trei luni de 
vară. Plus că această perioadă 
contează foarte mult pentru 
calificarea viitoare la Eagle.

Aplicăm o strategie pentru vară 
și pregătim foarte mult oamenii 
din echipă să fie acolo unde le 
sunt viitorii clienți și parteneri de 
afacere. Forever ne dă această 
șansă minunată de a continua 
să lucrăm și de pe plajă sau de 
la piscină, iar noi profităm pe 
deplin de ea în sezonul cald.

După doi ani de pandemie, vara 
aceasta ieșim cu toții din online 
și ne vedem faţă în faţă. Am 
pregătit cel mai mare turneu pe 
care l-am făcut vreodată. Am 
mobilizat toți liderii din echipă și 
sunt organizate deja peste 30 
de evenimente în șapte ţări – 
toate doar în aceste trei luni de 
vară. 

Este un maraton care a debutat 
deja la început de iunie în 
Timișoara, o mobilizare masivă 
și o muncă intensă pentru 
Managerii din SuccessTeam 
(și vreau să-i laud pentru tot 
efortul lor, că sunt atât de uniţi 
și au înțeles cât de important 
e să ne vedem și fizic). Și ne 
bucură că oameni sunt atât 
de entuziasmați că o să ne 
întâlnească și că au ocazia să 
facem împreună prezentările de 
afacere și de produse.

foreverliving.ro
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Ce instrumente digitale 
(sau de alt tip) ați 
descoperit în ultimul an că 
funcționează cel mai bine 
în afacere? Rămâne social 
media un mediu fructuos 
pentru dezvoltarea 
afacerii Forever?

Social Media s-a transformat 
foarte mult în timpul pandemiei. 
A devenit locul unde sunt tot mai 
mulți oameni care au nevoie să 
afle de aceste oportunități. N-am 
văzut în viața mea o deschidere 
atât de mare pentru soluţii care 
le permit să facă un extra-venit 
(desigur, și datorită vremurilor de 
instabilitate prin care trecem). 
Oamenii au nevoie de o șansă. 
Oamenii au nevoie să afle că 

V-am observat frecvent 
promovând mesajul 
„fiți reali, autentici” sau 
„suntem născuți să fim 
reali, nu perfecți”.  Și pe 
bună dreptate, nimeni 
nu este perfect. La care 
aspecte din afacerea 
voastră/Reperele Măreției 
considerați că excelați 
și care este punctul mai 
slab, la care lucrați pentru 
a-l îmbunătăți?

Suntem mereu cu ochii pe 
Reperele Măreției și de acolo 
ne luăm multe informații pentru 
acțiunile următoare. Urmărim 
cauzele pentru care am fost 
mai buni într-o arie sau cauzele 
pentru care rezultatele n-au 
fost atât de bune în altă arie 
și căutam să ajustăm pentru 
perioada următoare. Am făcut 
și un sistem prin care urmărim 
ce puncte tari are fiecare, 
ne concentrăm pe acelea și 
compensăm, pentru că, odată ce 
lucrăm sprijinându-ne reciproc, 

strălucești doar tu pe scenă, 
sigur nu faci bine ceva. Ne-am 
măsurat mereu succesul ca 
lideri prin succesul oamenilor 
noștri și pe acest principiu am 
conceput tot sistemul prin care 
ne construim afacerea. 

Din acest punct de vedere a 
fost realmente cel mai bun an: 
cel mai mare număr de calificați 
la un Raliu Global (șase familii 
au reușit în 2021) și anul cu 
cei mai mulți calificați la Eagle 
Manager, cele mai multe calificări 
la Forever2Drive. Și chiar avem 
toate instrumentele oferite 
de Forever pentru a cultiva 
această viziune încă de la nivelul 
de Asistent Supervizor sau 
Supervizor. 

Mai ales acum, pentru perioada 
de calificare la EMR23, care a 
început în luna mai, cu atâtea 
traininguri și informații oferite de 
către companie – de exemplu, 
prin lansarea Acceleratorulului de 
performanţă și profitabilitate -  și 
cu facilitățile oferite în Politicile 
Companiei pentru acest an, 

nu există scuză pentru a nu ne 
bucura împreună, pe plajă, în 
Thailanda, în 2023. 

Întrebarea de anul acesta nu 
este dacă te califici sau nu la 
stimulentul de Eagle Manager, ci 
câte persoane ajuți să se califice 
cu tine la acest stimulent.

există ceva sigur și pentru ei. Au 
nevoie să audă mesajul nostru.

Așa că ne-am stabilit strategia 
în direcția de a fi cât mai mult 
prezenți în Social Media și cât 
mai mulți oameni să audă de 
noi, pe cât mai multe tipuri de 
platforme. Deși poate părea 
copleșitor, am învățat cum 
să gestionăm toată această 
măreție pe care am creat-o pe 
platformele de Social Media și pe 
online marketing. 

Abordăm fiecare platformă cu 
specificul ei. Și noutatea în online 
e că acum există foarte mult 
conținut acolo. Oamenii sunt 
bombardați cu tot mai mult și 
atenția le este atrasă de ceva ce 
pare „diferit”. De aceea, suntem 
foarte hotărâţi și căutăm să 
aducem mereu ceva diferit.
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punctele slabe ale cuiva pot fi 
punctele tari ale altcuiva. 

Și facem în așa fel încât totul 
să se completeze excelent. 
Am creat Masterclass-uri în 
care cei care sunt foarte buni la 
ceva vin să împărtășească cu 
ceilalți, astfel încât să-i susţină în 
dezvoltare. Și asta face puterea 
echipei SuccessTeam.

De exemplu, și noi, care 
lucrăm împreună în cuplu, am 
conștientizat că avem fiecare 
și puncte tari, și puncte slabe. 
Milentina e mai bună la vizibilitate 
și la partea de Social Media, eu, 
Marius, sunt mai bun la partea 
cu susţinerea tehnică din spate, 
ca ea să fie atât de vizibilă, parte 
pe care ea n-ar avea răbdare s-o 
facă la fel de bine.

Care sunt obiectivele pe 
termen scurt pentru voi în 
afacerea Forever?

Clar, la creșterea oamenilor. 
Lucrăm să vedem noi Manageri 
calificați și cât mai mulți Manageri 
calificați la stimulentele de top din 
companie. Și mai lucrăm foarte 
mult la a ajuta aceste persoane 
să devină înainte de a avea, să-și 
dezvolte abilități importante, 
înainte de a bifa doar niveluri în 

Ce mesaj aveți pentru FBO 
cu sau fără experiență 
în afacere, pentru a 
transforma vara aceasta 
într-un succes total?

Să înceapă să trăiască viața 
ca o vacanţă. Și asta e cea 
mai frumoasă perioadă să 
experimenteze că în Forever 
chiar poți să te bucuri de 
libertate, sănătate, de munca de 
lângă familie, de pe plajă sau de 
oriunde dorești. 

Dacă Milentina e foarte bună 
în a crea viziunea măreață și 
a o transmite mai departe, a-i 
aduce pe toți în orizontul ideilor 
ei mărețe, eu vin cu multă 
muncă să creăm sistemul și 
să implementăm instrumentele 
necesare pentru a o susține.

Planul de Marketing. Urmează 
o perioada fantastică în echipa 
noastră și asta ne bucură enorm.
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Forever DX4 – Resetare 
fizică și mentală în doar 

patru zile

Resetează-ți mintea și corpul cu cel mai 
nou program Forever DX4, lansat recent 
la Raliul Global din Abu Dhabi, disponibil 
acum și în România, programul care 
odată cu prima lună de vară poate da 
startul unei vieţi total schimbate în bine. 

Armonia 
minte-corp are rețetă 
și se numește DX4, 
produsul lunii iunie.
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Ce conține pachetul DX4?
În pachet vei găsi 6 suplimente noi, special create pentru DX4, 
alături de produsul nostru emblematic -Forever Aloe Vera Gel, cu 
99,7% gel pur de aloe.

Forever Therm Plus – 12 tablete

Forever Therm Plus este un supliment puternic, cu ceai verde, 
guarana, cafea verde, pulbere de șofran, vitaminele B12 și C, 
care contribuie la metabolismul energetic normal și la reducerea 
senzației de oboseală și extenuare, precum și la menținerea unui 
nivel optim de energie. 

Forever DuoPure – 8 tablete

Forever DuoPure combină extractul de rodie și troscotul japonez 
cu colina, nutrient esențial pentru sănătatea creierului și a ficatului, 
acidul folic și vitaminele B6 și B12. Colina contribuie la menținerea 
unei funcții hepatice normale, în timp ce vitaminele B și acidul folic 
stimulează alte funcții, printre care metabolismul proteinelor sau al 
glicogenului. 

Forever Multi Fizz – 4 tablete efervescente

Cu o aromă proapătă, reconfortantă de pepene roșu, Forever 
Multi Fizz este o tabletă efervescentă care dă startul procesului de 
hidratare, adăugând apei o tentă ușor acidulată. Este îmbogățită 
cu vitaminele C, B și E. 

Forever LemonBlast – 4 pliculețe

Conțin un mix de ingrediente vegetale și apă, pentru o aromă ușor 
condimentată de lămâie, ghimbir, ardei iute cayenne, pulbere de 
turmeric. Poate fi servit atât ca băutură caldă, cât și rece. 

Conține un amestec unic de fibre solubile și magneziu, contribuind 
la menținerea echilibrului electrolitic și la o funcționare normală a 
întregului organism.

Forever Sensatiable – 32 tablete masticabile

Forever Sensatiable conține glucomanan. Asigură o evadare 
dulce din tentațiile zilnice. Are un conținut bogat în fibre, ceea ce îi 
conferă o capacitate extraordinară de a absorbi de aproximativ 50 
de ori greutatea proprie în apă, fiind una dintre cele mai dense fibre 
alimentare cunoscute.

Forever Plant Protein – 1 pungă

Cu 17 grame de proteine per porție, Forever Plant Protein este 
o formulă vegană, fără lapte și fără soia. Are o aromă delicioasă 
de vanilie, o textură delicată, fină, spre deosebire de majoritatea 
proteinelor vegetale. 

Proteinele din mazăre și dovleac contribuie la funcționarea normală 
a sistemului osos și la creșterea și menținerea masei musculare.

Forever Aloe Vera Gel – 4 x 330 ml 

Gelul nostru de Aloe vera este obținut din gelul pur din interiorul 
frunzelor recoltate manual, în momentul optim al procesului de 
maturizare. Forever Aloe Vera Gel conține și vitamina C, care 
contribuie la funcționarea normală a sistemului imunitar.
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De ce Forever DX4?
DX4 este un program de 4 zile, conceput astfel 
încât să te simţi motivat să elimini obiceiurile 
nocive și gândurile negative din viața ta 
prin intermediul unei abordări conștiente a  
obiectivelor de stil de viaţă și a alimentației.

Cel mai nou program din gama Forever te ajută 
să te resetezi fizic, mental și spiritual. Are tot ce 
trebuie pentru a-ți ajuta corpul să funcționeze 
la capacitate optimă, inclusiv produse nutritive 
și suplimente care susțin sațietatea, hidratarea, 
energia și metabolismul. 

DX4 este diferit de alte sisteme de echilibrare 
a corpului. Oferă o abordare cuprinzătoare a 
modului în care te raportezi la mâncare și începe 
de la întrebarea „de ce ți-e foame?”. 

Nu este neapărat un program de slăbire; în schimb, 
este o abordare controlată între ceea ce dorește 
creierul tău și ceea ce are nevoie corpul tău.

 � Prima și a doua zi se concentrează pe 
limitarea caloriilor și sprijinirea metabolismului 
cu Forever Therm Plus și menținerea funcției 
hepatice cu Forever DuoPure, în timp 
ce Forever LemonBlast susține echilibrul 
electrolitic. 

Forever Multi Fizz sprijină reducerea oboselii, iar 
Forever Aloe Vera Gel contribuie la funcționarea 
normală a sistemului imunitar. Shake-ul Forever 
Plant Protein adaugă proteine după-amiaza, iar 
Forever Sensatiable te ajută să-ți gestionezi mai 
bine  poftele alimentare apărute pe tot parcursul 
zilei.

 � A treia și a patra zi se concentrează pe 
încorporarea în dietă a alimentelor mai 
sănătoase, verzi și solide, în timp ce primești 
sprijin de la Forever Therm Plus, Forever 
DuoPure, Forever Multi Fizz, Forever Aloe 
Vera Gel și Forever LemonBlast. 

Regimul de dimineață și seară include o gustare 
dulce și savuroasă de Forever Sensatiable 
împreună cu shake-urile proteice 100% vegane 
și fără soia – Forever Plant Protein.

Dobândești obiceiuri sănătoase, unul dintre cele 
mai importante fiind consumul crescut de apă 
- o componentă esențială a acestui program. 
Adopți astfel un obicei nu doar sănătos, ci 
absolut necesar bunei funcționări a organismului.
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Este sigur să urmezi programul DX4 de mai multe ori pe an?

Da. Poți urma programul DX4 la fiecare trei luni sau ori de câte ori 
simți că organismul tău are nevoie de un nou restart.

Voi slăbi la finalul DX4?

Având în vedere restricțiile calorice din cadrul programului DX4, e 
posibil să pierzi în greutate. Totuși, acest program nu este destinat 
controlului greutății. În acest scop există celelalte pachete din 
programul Forever F.I.T. –  C9 și F15.

Sunt interesat mai degrabă de produse și de partea de 
nutriție. Pentru a avea rezultate, e obligatoriu să lucrez și la 
felul de a gândi?

Programul DX4 a fost creat pentru a te ajuta să devii mai 
conștient de corpul tău și pentru a te învăța cum să fii mai prezent 
atunci când mănânci, te miști sau îți petreci, pur și simplu, ziua. 
Parcurgerea activităților specifice fiecărei zile te va sprijini să ai cele 
mai bune rezultate, până la atingerea obiectivului tău principal DX4.

Pachetul DX4 este startul unui stil de viață echilibrat și decizia ta 
pentru o stare de bine în fiecare zi. Pornește la drum acum! 

ÎNTREBĂRI FRECVENTE

CONSTRUIREA 
MENTALITĂȚII DE 
CREȘTERE

AUTOEVALUARE

DEFINIREA 
OBIECTIVELOR 
SMART 



Romina & Cristian Doran 
Senior Eagle Manageri

Nagy Ernő & Irma
Senior Eagle Manageri

Felicitări tuturor
20 #EMR22
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Niculina Ștefana
Senior Eagle Manager

Eagle Managers' Retreat este programul Forever Business 
Ownerilor care ajung la înălțimi pe care unii cu greu și le pot 

imagina. Iar ei le-au atins, pentru că știu că de acolo au parte 
de cele mai frumoase priveliști, pot cuprinde lumea și visurile 

lor cu cele mai puternice aripi. Ei sunt calificații României la 
Eagle Managers' Retreat și suntem mândri de ei.

Marius & Milentina Marcus
Soaring Eagle Manageri

Vasilica Crăciun  
Senior Eagle Manager

Constanța & Dănuț Mei-Roșu 
Senior Eagle Manageri



Felicitări tuturor calificaților 
la #EMR21!

foreverliving.ro

#EMR22 21

Sefora & Daniel Herbei
Senior Eagle Manageri 

Daniela Levărdă & Alexandru Chiș 
Eagle Manageri

Andreea Gruia
Eagle Manager

Silviu & Otilia Ursu 
Eagle Manageri

Mihaela & Ovidiu Hudea
Eagle Manageri

Viorica & Ștefan Roșu 
Eagle Manageri

Andreea Miclea
Eagle Manager
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22 Eveniment Forever

Success Day 
Brașovul a vibrat pe 28 mai sub ropotele de aplauze, zâmbete, bucurii și reușite 
ale celor aproape 1400 de persoane care au fost prezente la primul Success 
Day offline după mai bine de 2 ani.

Am avut parte de o zi excepțională – cu multă adrenalină, emoții la cote maxime și, mai 
presus de orice, bucuria revederii și a succeselor pe care le-am sărbătorit cu toții, într-un 
singur suflet. 

Sărbătoarea n-ar fi fost completă fără binemeritata recunoaștere pe scenă a calificaților 
din ultimii 2 ani și jumătate.

Ne-am bucurat să vă avem pe toți alături, să fim din nou împreună și să ne bucurăm 
pentru reușitele voastre. Am creat nu doar amintiri, ci resurse de energie și motivație care 
ne-au demonstrat că suntem în cea mai frumoasă afacere din lume și ca oamenii sunt 
mereu pe primul loc.

Este momentul perfect să turăm la maxim motoarele, pentru noi succese marca Forever.
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Gábor & Dóra Szőcs, 
Country Manageri Forever Living Products România & Rep. Moldova

Cristina Isăilă, Manager & Monica Kele, Soaring Manager, 
Gazdele evenimentului

Calificări Asistent Spervizori
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Eveniment Forever

Calificări Asistent Spervizori

Calificări Asistent Spervizori

Calificări Asistent Spervizori



25

foreverliving.ro

Eveniment Forever

Calificări Spervizori

Alexandra Dănilă,
Senior Manager

Filip & Ioana 
Moment artistic

Calificări Asistent Manageri



Dr. Monica Costiță, 
Soaring Manager

Dr. Corina Bălan, 
Manager

26
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Eveniment Forever

Calificări Manageri
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Recunoașteri KLC

Calificări Senior Manager Calificări Safir Manager

Recunoașteri CLUB 100
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Eveniment Forever

Calificări Forever2Drive

Nagy Ernő, Senior Manager & Membru KLC Georgiana Stroe, Soaring Manager & Membru KLC

Recunoașteri Eagle Manageri
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Calificări Raliul Global

Recunoașteri Chairman's Bonus
* Mai puțin de 1% dintre FBO se califică la acest stimulent.

Vă așteptăm în număr și 
mai mare pe 10 septembrie, 

la un nou Success Day, 
în Brașov. Biletele vor fi 
disponibile în curând.



Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de 
Manager și mai sus care, în luna mai 2022 în 
România și Republica Moldova, au acumulat 
minimum 60 p.c. non-manageriale + personale 
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

CLUB60
Andreea Gruia

Vajda Katalin

Nagy Ernő & Irma 

Silviu & Otilia Ursu

Marius & Milentina Marcus

Valentina & Marius Chelu

Georgiana Iulia Todoran

Ion Badea

Alexandra Badea

Andreia Deac

Niculina & Viorel Ciuchea

Gizella & Marius Botiș

Niculina Ștefana

Marian & Dr. Monica Costiță

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Felicitări Forever Business Ownerilor la nivel de 
Manager și mai sus care, în luna mai 2022 în 
România și Republica Moldova, au acumulat 
minimum 100 p.c. non-manageriale + personale 
(după calificarea la nivel de Manager Recunoscut).

CLUB100
Mariana Enii 

Mihaela & Ovidiu Hudea
Ionuț & Georgiana Stroe

Maria Pop

Persida Dumitre

Camelia Dincuță

Sefora & Daniel Herbei

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Viorica & Viorel Moca

Monica & Cristian Lepădatu

Daniel & Maria Parascan

30 Club Forever
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Persida Dumitre

Camelia Dincuță

Sefora & Daniel Herbei

Constanța & Dănuț Mei-Roșu

Viorica & Viorel Moca

Monica & Cristian Lepădatu

Daniel & Maria Parascan

foreverliving.ro

Stimulent Forever 31

STIMULENTUL 1 
Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Valentina & Marius Chelu
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Andreia Marinela Deac
Cristiana & Eugen Dincuță
Violeta Loredana Gânbuțan
Tatiana Gonț 
Andreea Gruia
Sefora & Daniel Herbei 
Mihaela & Ovidiu Hudea
Elisabeta-Maria Iuga
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Viorica & Viorel Moca
Elena Moraru
Nicoleta & Daniel Negrescu
Valentin & Adriana Nițu
Mircea & Dana Olariu
Ramona Pop
Smaranda Sălcudean
Szabó Éva
Niculina Ștefana
Liliana Tivadar
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 Botiș
Camelia Dincuţă
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
Marius & Milentina Marcus
Aurel & Veronica Meșter
Daniel & Maria Parascan
Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin

CE TE FACE SĂ ACCELEREZI?
Bucură-te de următoarea ta aventură cu Programul Stimulativ de Merit 
Forever2Drive. Datorită acestui stimulent, poți câștiga bani pentru mașina, 
barca sau motocicleta visurilor tale ori pentru orice alt lucru pe care ți-l 
dorești. Vezi regulile de calificare în capitolul 10 din Politicile Companiei.



TOP 20 FBO

Mihaela & Ovidiu Hudea
Ionuț & Georgiana Stroe 
Mariana Enii 
Andreea Gruia 
Vajda Katalin 
Nagy Ernő & Irma 
Silviu & Otilia Ursu
Maria Pop 
Marius & Milentina Marcus 
Corina Burlacu 
Valentina & Marius Chelu 
Georgiana Iulia Todoran
Andreia Deac
Persida Dumitre 
Camelia Dincuță 
Marian & Dr. Monica Costiță 
Daniel & Maria Parascan 
Niculina & Viorel Ciuchea
Monica & Cristian Lepădatu
Sefora & Daniel Herbei 

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TOP 20 în funcţie de p.c. 
non-manageriale realizate 
în luna mai 2022 în România și 
Republica Moldova

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

32 Top Forever
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P.C. non-manageriale

Mihaela & Ovidiu Hudea
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TOP 20 FBO

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

mai 2022 în România și 
Republica Moldova

Primii 20 FBO (Forever 
Business Owneri) care au 

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

Ionuț & Georgiana Stroe

P.C. totale

Ionuț & Georgiana Stroe
Vajda Katalin 
Aurel & Veronica Meșter 
Maria Pop 
Marius & Milentina Marcus 
Gizella & Marius Botiș 
Camelia Dincuță 
Romina & Cristian Doran
Nagy Ernő & Irma
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
Daniel & Maria Parascan 
Kele Mónika
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Sefora & Daniel Herbei 
Ramona Vingan 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
Marian & Dr. Monica Costiță
Valentina & Marius Chelu
Carina & Sebastian Iacătă 
Ulbrecht Susana & Gavril

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20



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

Nume Localitate Sponsori
Mihaela Andreea Andronache Botoșani Anca Elena Andronache

Diana Avram Oradea Lorena Marc

Viorel Birle Baia-Mare Dinu Adrian Todoran

Elena Dobrin București Marieta Tudor

Lorena Marc Oradea Cristina Isailă

Nesrin Molamet Cobadin, CT Mihaela Naum

Marian Nicolae Onuta Brașov Szekeres Géza & Gizela

Flora Diana Rațiu Bistrița Vasile Govor

Mihaela Oana Simonca Baia-Mare Cornelia Conțiu

Mihai Bogdan Simonca Baia-Mare Mihaela Oana Simonca

László Levente Sándor Ghinești, MS Derzsi Etelka & Sámuel

Georgiana Daniela Vlăescu Craiova Laura Gavrilă

34 Calificările lunii mai
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Calificările lunii mai



Nume Localitate Sponsori
Mihaela Andreea Andronache Botoșani Anca Elena Andronache

Diana Avram Oradea Lorena Marc

Viorel Birle Baia-Mare Dinu Adrian Todoran

Elena Dobrin București Marieta Tudor

Lorena Marc Oradea Cristina Isailă

Nesrin Molamet Cobadin, CT Mihaela Naum

Marian Nicolae Onuta Brașov Szekeres Géza & Gizela

Flora Diana Rațiu Bistrița Vasile Govor

Mihaela Oana Simonca Baia-Mare Cornelia Conțiu

Mihai Bogdan Simonca Baia-Mare Mihaela Oana Simonca

László Levente Sándor Ghinești, MS Derzsi Etelka & Sámuel

Georgiana Daniela Vlăescu Craiova Laura Gavrilă
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Senior Manageri

Nume Localitate Sponsori
Cristian Costinaș Baia-Mare Rafael-Valer Loghin

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

Senior Manageri

Nume Localitate Sponsori
Georgiana Iulia Todoran Buciumi, MM Cristian Costinaș

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

Manageri Forever Business Owneri care au obținut cel puțin 120 pc în 2 luni 
calendaristice consecutive sau 150 pc în 3-4 luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Sponsori
Dinu Adrian Todoran Șomcuta Mare, MM Georgiana Iulia Todoran

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

Nume Localitate Sponsori
Corina Burlacu Chișinău, Rep. Moldova Mariana Enii

Andriana Ochișan Chișinău, Rep. Moldova Corina Burlacu



Supervizori Localitate Sponsori      
Ionela Dorina Calus Cepari, BN Diana Irimia

Andreea Maria Cobârza Cluj Tatiana Blanaru

Iulia Iarai VIZIRU, BR Elena Miala

Ionela Elena Maranyuk TAUTII DE SUS, MM Raluca Bud

Loredana Mircea Chiajna, IF Minodora-Iuliana Spataru

Minodora-Iuliana Spataru Corbii Mari, DB Florentina Cristina Marin

Bianca Monica Tancau Faraoani, BC Mihaela Coman

Florea Todoran Ibanesti, MS Andreea Manolache

Ligia Toma Poienile de Sub Munte, MM Mihaela Hudea

Andra-Maria Zvinca Drobeta Turnu-Severin Persida Dumitre

Calificări Globale

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

36   Calificările lunii mai
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Manageri Localitate Sponsori
Zaharia Maria Cerneteaz, TM Ioana Popescu

Asistent Manageri Localitate Sponsori
Dorina Maria Catalan Turt, SM Persida Dumitre



Supervizori Localitate Sponsori      
Ionela Dorina Calus Cepari, BN Diana Irimia

Andreea Maria Cobârza Cluj Tatiana Blanaru

Iulia Iarai VIZIRU, BR Elena Miala

Ionela Elena Maranyuk TAUTII DE SUS, MM Raluca Bud

Loredana Mircea Chiajna, IF Minodora-Iuliana Spataru

Minodora-Iuliana Spataru Corbii Mari, DB Florentina Cristina Marin

Bianca Monica Tancau Faraoani, BC Mihaela Coman

Florea Todoran Ibanesti, MS Andreea Manolache

Ligia Toma Poienile de Sub Munte, MM Mihaela Hudea

Andra-Maria Zvinca Drobeta Turnu-Severin Persida Dumitre
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SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro

nPentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro 

nPentru informaţii legate de comenzi online/Tel Verde – suport_comenzi@foreverliving.ro   

nPentru informaţii legate de situatia punctelor credit –  suport_as400@foreverliving.ro

nPentru informaţii despre plata bonusurilor, fișe bancare, proceduri de înregistrare fiscală –                            
suport_contabilitate@foreverliving.ro

nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro

nPentru informații legate de produse/afacerea Forever în Republica Moldova – moldova@foreverliving.ro

ECHIPA FOREVER ESTE MEREU PREGĂTITĂ SĂ TE SUSȚINĂ. NE POȚI CONTACTA ASTFEL:

Forever Living Products Romania HQ

Puteți afla informații complete despre programul și adresele tuturor Centrelor de Distribuție Forever de pe foreverliving.ro

Info 37

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

SEDIU CENTRAL (BUCUREȘTI):
n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852.

Secretariat:
0723.603.556,  021.222.89.230.

Departamentul de comenzi:
0726.332.178,    0726.332.140, 
0726.332.157.

Trăiește va
ra 

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

Adina Patricia Marin Arad

Adrian Mihai Vesa Arad

Adriana Pisticiuc Iasi

Adriana Viziru Stejaru

Agnes Balogh Sancel

Agnes-Naomi Serestely Sic, CJ

Alecsandru Dovinca Lipanesti

Alexandra Gabriela Condruz Bucuresti

Alexandra Balan Timisoara

Alexandru Vasile Tivadar Sighetu Marmatiei

Alexandru Butuza Baia Mare

Alexandru Oarcea Fantanele, AR

Alexandru Robu Fagaras

Alin Dan Moldovan Bistrita

Alina Luminita Moldovan Baia Mare

Alina Maria Todea Hunedoara

Alina Campan Oradea

Alina Ceban Soroca, Rep Moldova

Alina Dinu Manesti, PH

Alina Mohorea Maciseni

Alina Patic Chisinau, Rep Moldova

Aliona Rimbu Chisinau, Rep Moldova

Alisa Otet Timisoara

Amalia Larisa Popa Osorhei

Amalia Rus Voiteg, TM

Ana-Maria Chitu Rasnov

Ana Maria Toader Ignesti

Ana Caraba Martinesti, SM

Ana Maria Popa Galati

Ana Moldovan Bixad, SM

Ana Vasile Tunari

Ana-Maria Gheorghe Brasov

Anamaria Lita Botosani

Anamaria Sarghi Sanandrei

Anca Andreea Abrudan Oradea

Anca Dandarau Sangeorgiu De Mures

Anca Florea Botosani

Anca Morariu Floresti

Andra Maria Vieru Craiova

Andrea Bumb Targu Mures

Andreea Adelina Olteanu Constanta

Andreea Alexia Ion Fieni, DB

Andreea Loredana Vlasin Baia Mare

Andreea Anton Botosani

Andreea Ciocoiu Husi

Andreea Coseri Botosani

Andreea Hoceanu Negresti

Andreea Petrisor Roman

Andreea Sava Mihail Kogalniceanu

Andreea Stancu Brebu

Andreia Minculescu Moreni

Angela Malanca Chisinau, Rep Moldova

Angela Marineac Balti, Rep Moldova

Angelica Antoce Piatra-Neamt

Angelica Morosanu Falticeni

Angelica Dutcovici Bodesti

Ani-Adriana Popescu Resita

Anna Kadas Oradea

Asistent Supervizori
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Annamaria Balanescu Targu Mures

Anton Patrascu Bacau

Augustina Dogot Chisinau, Rep Moldova

Aura Vintila Sibiu

Aurelia Birle Baia Mare

Aurelia Lazar Somcuta Mare

Aurelia Maries Buciumi

Axenia Colesnic Orhei, Rep Moldova

Aza Stamatina Chisinau, Rep Moldova

Beata Corb Socodor

Birsen Zamfir Constanta

Bogdan Iulian Vasile Sibiu

Bogdan Calinof Focsani

Botan Carmen Ionela Dumitra

Bratean Ramona Lugoj

Calcis Loredana Oradea

Calin Radu Ionce Baia Mare

Camelia Parcalab Oradea

Carmen Andra Vieriu Ungureni

Carmen Mihaela Gitan Malu Mare

Carmen Constantin Silistea

Carmen Cretu Bucuresti

Carmen Denisa Surdu Basarabi

Carmen Samson Braila

Casian-Petrica Galben Timisoara

Catalina Elena Arsenoaia Bucuresti

Catalina Coptu Chisinau, Rep Moldova

Catalina-Elena Stoica Brasov

Cecilia Martinas Pildesti

Ciprian Dimitrie Gligan Baia Mare

Claudia Ioana Toth Sighisoara

Claudia Ginu Chisinau, Rep Moldova

Claudiu Catoiu Zarnesti

Constanta Dana Gidea Bucuresti

Corina Lucea Timisoara

Corina Marinela Urcan Turda

Cosmin Svirlefus Iasi

Cosmina Elena Ene Tomnatic

Crina Bud Sarbi 

Crina-Florica Racolta-Pop Supuru De Jos

Cristian Dumitru Avram Oradea

Cristian Astefanoae Popricani

Cristina Geta Cristea Constanta

Cristina Amarandei Botosani

Cristina Bulai Faraoani

Cristina Cimpoeru Dragomiresti

Cristina Frasin Baia Mare

Cristina Goea Bucuresti

Cristina Goonetilleke Stefanestii De Jos

Cristina Ruha Negresti-Oas

Cristina-Lavinia Nasc Saratel

Croitoru Ioana Constanta

Dan Ioan Tolan Cluj

Daniel Costel Ungureanu Gura Humorului

Daniela Ramona Mierlacioiu Focsani

Daniela Antonescu Bucuresti

Daniela Slavu Craiova

Daniela Sleam Bistrita

Dan-Silvestru Lipotean Cluj-Napoca

Denisa Georgiana Hutanu Brasov
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Denisa Alexa Pancota

Diana Florentina Coman Semlac

Diana Virginia Mihut Somcuta  Mare

Diana Coanda Bucuresti

Diana Misca Timisoara

Diana Mitu Bicaz

Diana Prodan Husi,

Diana Trofin Braila

Dinu Petre Coruian Plopis

Dorin Sandel Zama Iasi

Dorina Bilan Tarnova

Dorina Neacsa Mioveni

Dorina Opris Cluj-Napoca

Dragostina Vicol Chisinau, Rep Moldova

Ecaterina Enache Topoloveni

Ecaterina-Elena Lupu-Prisacari Bacau

Elena Manuela Adochitei Panciu

Elena Simona Popa Savinesti

Elena Ardeleanu Otopeni

Elena Ciocodeica Mija, DB

Elena Gheaburu Bucuresti

Elena Giorgiana Tirnoveanu Boura

Elena Mocanu Iasi

Elena Nastac Adjud

Elena Nitu Piatra-Neamt

Elena Onofrei Botosani

Elena Triboi Chisinau, Rep Moldova

Elena Vacarenco Leova, Rep Moldova

Elena-Adriana Dinescu Tantareni

Elena-Roxana Gagiu Basarabi

Elisabeta Achimut Tranis

Elisabeta Turculet Pucioasa

Emilia Rosca Chisinau, Rep Moldova

Emma Danis Pascani

Eniko Natalia Popa Oradea

Erzsebet Fazakas Ghinesti

Eugenia Olteanu Moieciu De Jos

Fiodor Chergan Orhei, Rep Moldova

Flavius Costa Oradea

Floarea Codreanu Botosani

Florentina Paraschiv Drobeta-Turnu Severin

Florica Lenuta Pacurar Tarian

Florica Maria Lazar Baia Mare

Florica Maria Pap Ciclova Romana

Florica Oprea Oradea

Florina Buzila Bucuresti

Francisca-Loredana Rosca Beregsau Mare, TM

Gabriela Anamaria Huszti Satu-Mare

Gabriela Verginia Mihalcea Braila

Gabriela Cirstea Resca

Gabriela Iftene Ulmeni, MM

Gabriel-Fernando Lungu Rediu, IS

Geanina Violeta Szabadi Lupeni, HD

George Tiberiu Rusu Targoviste

Georgeta Monica Gheorghe Baia Mare

Georgiana Cristina Tuduc Oradea

Georgiana Ghimbasanu Predelut

Gheorghe Timis Ieud, MM

Gheorghita Stancu Mircea Voda, DB

Ghiurco Lacrimioara Mariana Baia Mare

Gianina Stingu Podu Iloaiei,  IS

Gina Tegher Satu-Mare

Grigore Partene Cluj-Napoca

Hajdo Julia Baraolt

Calificările lunii mai
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Ildiko Farczadi Zau De Cimpie, MS

Ildiko Szekeres Ghinesti

Ileana Chercheata Campina

Ioan Bondea Vladimirescu

Ioan Dunca Sieu,  MM

Ioana Alexandra Susai Poiana

Ioana Maria Maduta Sebis

Ioana Bunduta Sibiu

Ioana Calin Bucuresti

Ioana Conta Botiza,  MM

Ioana Daniela Matula Dej

Ioana Stanciu Bucuresti

Ioana-Raluca Visan Constanta

Ion Toader Baia Mare

Ionela Gabriela Chepea Targu Jiu

Ionelia-Adina Bivolaru Adanca

Ionica Anghel Jilavele

Iordan Adina Barlad

Irina Alexandra Chitic Bacau

Irina Bibire Buhusi

Irina Mihele Bucuresti

Irma Ildiko Doczi Sf. Gheorghe, CV

Iudith Oarcea Timisoara

Iulia Radu Vestem

Izabella Cristina Vida Baia Mare

Izabella Kreiter Ghelinta

Jaclina Mitocaru Vaduri

Khinga-Kitti Frindt Oradea

Kirei Veronika Lompirt

Lacramioara Cojoc Vatra Dornei

Larisa  Maria Utan Calinesti

Laszlo Lorand Nyiri Ludus

Laura Ersilia Iliuta Baia Mare

Laura Simion Sighetu Marmatiei

Lavinia Butum Bucuresti

Lavinia-Helga Zaha Paulesti

Ligia-Beatrice Cotea-Vasilescu Iasi

Lilia Burduja Chisinau, Rep Moldova

Liliana Binzari Chisinau, Rep Moldova

Liliana Sova Briceni, Rep Moldova

Liliana-Florenta Nastase Oltenita

Lioara Vieru Oradea

Livia Screciu Pitesti

Liviu Stinga Bujoreni, VL

Loredana Stefan Oradea

Lucia Filip Glodeni, Rep Moldova

Luiza Bordinc Bucuresti

Luminita Dumitru Bucuresti

Madalina Elena Campanu Moldoveni

Madalina Stefania Bargaoanu Galati

Madalina Molan Stefan Cel Mare

Madalina-Natanaela Lup Bucuresti

Malina Oana Lata Oradea

Manuela Elena Bugiulescu Craiova

Marcelica Popa Constanta

Margareta Morand Bistrita

Maria-Andreea Mandres Drobeta-Turnu Severin

Maria Minodora Din Ramnicu Valcea

Maria Roxana Popa Seini

Maria Dunca Viseu De Sus

Maria Fekete Joseni

Maria Lup Bucuresti

Maria Petrescu Sebes

Calificările lunii mai
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Maria Pruteanu Buhusi

Maria Turcut Bicaci

Maria Vanca Satu-Mare

Marian Duca Bucuresti

Mariana Mona Vranceanu Izvoru

Mariana Buturoaga Craiova

Mariana Crisan Cluj-Napoca

Mariana Cristache Rosu

Mariana Hanciuc Vulcan

Mariana Tomitoiu Telesti,

Mariana-Florentina Calugarita Falticeni

Marilena Biberia Moravita

Marioara  Viorica Cora Ianosda

Marius Beniamin Buzguta Santandrei

Melinda Szasz Targu Mures

Meriem Curseit Medgidia

Mihaela Otilia Serban Constanta

Mihaela Badragan Barlad

Mihaela Balan Resita

Mihaela Dorobantu Bucuresti

Mihaela Georgescu Dudu

Mihaela Grosu Com Albesti

Mihaela Ile Oradea

Mihaela Silav Giroc

Mihaela Tomca Orhei, Rep Moldova

Mihaela Vanta Goicea

Mihai Chitoiu Popesti-Leordeni

Mihail Savlovschi Bucuresti

Minodora Krocse Stanceni

Mirela Luminita Ciorogar Sighisoara

Mirela Valeria Gyemant Targu Lapus

Mirela Capatan Costache Negri

Munteanu Anemona Bacau

Nadejda Croitoru Chisinau, Rep Moldova

Natalia Rotaru Chisinau, Rep Moldova

Nicoleta Chiricheu Teremia Mica, TM

Nicoleta Dirle Apa,  SM

Nicoleta Gheonea Constanta

Nicoleta Ivan Constanta

Nicoleta Jerca Targu Jiu

Nicoleta Lung Floresti

Nicoleta Nitulescu Bucuresti 

Nora Ponta Timisoara

Oana Mihaela Nastase Cernica

Oana Coicheci Mosnita Noua

Oana Odagiu Bucuresti,

Oana Robu Drobeta-Turnu Severin

Oana-Andreea Serban Bucuresti

Olivia Miruna Duicu Brasov

Otilia Hritcu Iasi

Oxana Cascaval Chisinau, Rep Moldova

Paraschiva Vasiu-Dumitriu Hunedoara

Paul Marc Oradea

Paula-Andreea Pop Cicarlau

Persida Albu Cluj-Napoca

Petrescu Elena Petrachioaia

Petronela Adina Filip Falticeni

Petru Buftea Domasnea

Petru Kalanyos Reghin

Pirnau Cristina Timisoara

Popa Estera Mosnita Veche

Rada Manolache Joita

Calificările lunii mai
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Radu Cordis Baia Mare

Raluca Urcan Baia Mare

Ramona Cosmina Ursu Resita

Ramona  Maria Ligeti Baia  Mare

Ramona Branduse Bistrita

Ramona Sabau Satu-Mare,

Raul Iosif Moscovits Cluj-Napoca

Rebeka Cosma Gherla

Reghina Feher BAIA MARE

Reka Horgas Ernei, MS

Robert Nicolae Duma Nicolae Balcescu

Rodica Beke Marghita

Rodica Stanciu Aricestii Zeletin

Romeo Vasile Mekker Tautii De Sus, MM

Roxana Ioana Tantas Desesti, MM

Roxana Marina Mihalcea Faurei,  BR

Roxana Bogdan Baia Mare

Roxana Cismasu Urziceni

Roxana Dumitrescu Bucuresti

Roxana Gabriela Gurau Constanta

Sali Nesin Constanta

Sergiu Gabriel Gliga Baia Mare

Severina Tarhuna Masca

Sillo Gyongyi Misentea

Simona Purice Scheia

Simona Tatar Suceava

Snejana Calugaru Chisinau, Rep Moldova

Solomon Stancioiu Bucuresti,

Sorin Haiduc Satu-Mare

Sorin Tamaiaga Baia  Mare

Stefan Mihai Luncani,  BC

Strambu Eli-Simona Beregsau Mare,  TM

Sultanica Burzo Baia Mare

Svetlana Bolocan Chisinau, Rep Moldova

Svetlana Tomescu Cimislia, Rep Moldova

Tatiana Dercaci Chisinau, Rep Moldova

Teleptean Florina Oradea

Teodosia Balmos Bistrita

Tilda Rab-Barabas Lazarea

Titiana Costea Arad

Tivadar Mihaela Sighetu Marmatiei

Tudor Horohai Bistrita

Tunde Stan Lazarea

Tunde Varga Diosig, BH

Vadim Fusu Riscani, Rep Moldova

Vasile Danut Cristea Garlenii De Sus, BC

Vasile Dorel Bretan Baia Mare

Vasilica Radu Gura Vaii

Vasilica-Alina Mancas-Uncescu Falticeni

Vera Buhus Mangalia

Victoria Tulea Chisinau, Rep Moldova

Violeta Aninoiu Balesti

Violeta Chiliban Baia De Arama

Viorica Balint Dobra

Viorica Ivancenco Chisinau, Rep Moldova

Viorica Marita Turt, SM

Viorica Munteanu Brasov

Viorica Popa Bacau

Viorica Rat-David Paulesti

Xandra-Lucia Dobrin Luica

Zoia Daniela Colita Craiova

Zsuzsanna Szekely Vadas

Calificările lunii mai
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La 1 mai, am dat startul în cea mai 
fascinantă călătorie Forever, în care 
te însoțim spre o destinație mult 
râvnită în lumea Forever – calificarea 
la Eagle Manager 2023. Împreună cu 
noi și cu Sponsorul tău, te însoțim spre o 
calificare care îți va transforma viața și îți 
va consolida afacerea!


