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mult la amploarea Forever. Se întinde pe o 
perioadă de 44 de ani, în peste 160 de țări, are 
o gamă de peste 100 de produse, nenumărate 
evenimente globale uriașe, un management 
vast al lanțului de distribuție și mii de oameni 
care lucrează într-o perioadă economică și 
socială provocatoare. 

Cu toate acestea, gândindu-mă la asta, nu 
m-am simțit deloc copleșit sau îngrijorat. Ca 
să fiu sincer, chiar m-a inspirat, deoarece știu 
că sunt înconjurat de cei mai buni FBO, 
angajați și furnizori din industrie.

Sunt extrem de recunoscător pentru Forever, 
o companie care a oferit speranță milioanelor 
de oameni ca Rawani, ca tine și ca mine. Mai 
sunt atât de multe persoane cu care să 
împărtășiți afacerea, așa că vă provoc să 
răspândiți puterea Forever în jurul vostru. 

Este nevoie ca fiecare dintre noi să facem tot 
ce putem și să ne reînnoim angajamentul 
pentru a ne asigura că oricine, oriunde poate 
găsi mai multe motive pentru a spune ”san 
kyu” - Mulțumesc!

Continuați pe drumul vostru,

Gregg Maughan 

Președinte, Forever Living Products

 ”Recunoștința trebuie să fie cea 
mai eficientă investiție pe care o 
putem face.”

Am avut o lună foarte aglomerată de când 
v-am transmis ultimul mesaj, nu cu mult 
înainte de a pleca să vizitez familia Forever 
din Asia. În doar şapte zile, Aidan și cu 
mine am fost în Singapore, Malaezia și 
Japonia. 

Am avut șansa să ne reconectăm cu 
membrii staff-ului și cu FBO pe care nu-i 
mai văzusem de câțiva ani. A fost atât de 
bine să revenim acolo!

Când eram în Malaezia, am mers în Johor 
Bahru pentru a celebra Success Day-ul cu 
câteva sute de FBO entuziasmați. A fost o 
zi grozavă, plină de recunoașteri, povești, 
fotografii și chiar și puțin dans. 

Mi-a plăcut tare mult să ascult toate 
experiențele, poveștile de succes și să 
apreciez munca perseverentă de care e 
nevoie pentru a construi o afacere Forever 
puternică.

Am fost impresionat în mod special de 
povestea unei tinere femei, pe nume 
Rawani. Este un FBO curajos, care ne-a 
povestit cum Forever a reușit să-i redea 
încrederea, libertatea şi să-i asigure un 
venit stabil și oportunitatea de a avea un 
program flexibil, în special când, aflând 
diagnosticul de leucemie al fiului cel mic,  
viața ei a luat o întorsătură neașteptată.

Înainte de a deveni FBO, a fost nevoită să 
renunțe la munca ei de până atunci pentru 
a avea grijă de băiatul ei. Așa cum vă puteți 
închipui, era teribil de îngrijorată de 
situația lui, de pierderea veniturilor și de 
cum va arăta viitorul lor. Din fericire, 
munca ei asiduă a dat roade, fiul și-a 
revenit și ea a reușit să-și construiască o 

Exprimarea sinceră și simplă a aprecierii poate lumina ziua 
unui membru al echipei, poate schimba o săptămână proastă 
într-una bună și chiar transforma un eșec într-o oportunitate 
de învățare. 

afacere Forever stabilă, cu care își întreține 
familia. 

Am înţeles cu toții cât de terifiantă a fost 
pentru întreaga familie experiența prin 
care a trecut cu fiul ei și ne-am dat seama 
că, din nefericire, nu toate poveștile au un 
final fericit ca acesta. Dar să descopăr cum 
Forever i-a furnizat vehiculul necesar prin 
care şi-a adaptat și ajustat viața pentru 
nevoile pe care le avea m-a făcut să am un 
sentiment profund de apreciere.

Recunoștința trebuie să fie cea mai 
eficientă investiție pe care o putem face în 
echipele noastre. Exprimarea sinceră și 
simplă a aprecierii poate lumina ziua unui 
membru al echipei, poate schimba o 
săptămână proastă într-una bună și chiar 
transformă un eșec într-o oportunitate de 
învățare.

Cred că de aceea am iubit atât de mult 
tema de la aniversarea a 39 de ani pentru 
Forever Japonia, care a avut loc în iunie – 
”Mulțumesc”. Această temă a fost aleasă 
din două motive: primul este, bineînțeles, 
legat de recunoștința profundă pe care o 
avem pentru cei aproape 40 de ani de 
succes continuu și pentru relația cu familia 
de FBO de acolo. 

Al doilea ține de faptul că pronunția 
cifrelor 3 și 9 în japoneză este ”san” și ”kiu”, 
care sună similar cu ”thank you” 
(mulțumesc). Acest joc fonetic a fost 
potrivirea perfectă pentru tema aleasă de 
FLP Japonia la celebrarea a 39 de ani de 
continuă creștere și succes.

Când Aidan și cu mine ne-am urcat în 
avion, pentru a reveni acasă, m-am gândit 
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Mulţi dintre voi vă aduceți aminte de posterul cu mare 
valoare sentimentală, cel pe care Rex Maughan, fondatorul 
companiei noastre și modelul nostru de lider, și-a pus 
semnătura acum 5 ani. Este cel cu 15.000 de puncte, 
următorul nivel la care vrem să ducem Forever România & 
Republica Moldova. Acolo unde îi este locul. Cu tot ce am 
învăţat de-a lungul anilor, cu entuziasmul, elanul, energia 
proaspătă a generaţiei noi.

Este momentul cel mai bun să reluăm acest obiectiv, să 
ne hotărâm și să acţionăm împreună încă o dată. Pentru a 
reuși "împreună pentru 15.000". Am demonstrat de atâtea 
ori că dacă acționăm laolaltă putem. Pentru noi, ținta 
celor 15.000 de p.c. nu înseamnă neapărat cifre, vânzări, 
statistici. Oglindește, de fapt, contribuția la o viață mai 
bună pentru și mai mulți oameni decât se bucură acum. 
Aceasta este frumusețea succesului companiei
noastre – că se clădește mereu pe reușitele celor care
aleg să ne fie alături.

Să fim organizaţi este o responsabilitate personală, dar 
noi, întreaga companie, susținem continuu deciziile voastre 
pentru o carieră Forever strălucită. Suntem mereu alături 
de voi, suntem degetele aceleiași mâini și suntem puternici 
împreună. 

Luaţi-vă în serios potenţialul, folosiţi-vă complet de 
experienţa succeselor de până acum, credeţi și dovediţi iar 
și iar că dacă aţi reușit ceva, oricât de mic vă pare astăzi, 
într-o bună zi veţi putea reuși orice. 

Şi fiţi convinși, depinde doar de voi ca acea zi să fie foarte 
curând.

Avem încredere în voi și în faptul că sunteţi din ce în ce mai 
aproape de cea mai bună versiune a voastră, 

Aţi observat cum își studiază un copil mic degetele? 
Cât timp le privește fără să se plictisească?
E aici o lecţie extraordinară. Ne învață un lucru 
esențial – ca să-ţi descoperi adevărata putere e 
nevoie să te cunoști. Iar ca să te cunoști ai nevoie 
să acţionezi.
 
Puterea unei mâini este dată de felul cum se organizează 
degetele și cooperează între ele. Am văzut de multe ori 
în munca noastră Forever cât de repede înaintăm când 
procedăm la fel. Când fiecare dintre noi se ordonează și 
își pune calitățile la lucru. Când ne sincronizăm eforturile, 
ne unim și suntem toţi pentru unul și unul pentru toţi. Am 
simțit ce avânt iau echipele noastre, ce energie fantastică 
ne mobilizează pe fiecare să facem acel pas în plus spre 
împlinirea promisiunii și a angajamentului la baza cărora stă 
ceea ce conteaza cel mai mult pentru fiecare dintre noi.

Trăim într-o lume dinamică, e adevărat, iar uneori suntem 
confuzi – de unde să începem, iar după ce am început, 
cum să ţinem direcţia și ritmul? Oamenii de succes ne 
dau răspunsul: să acordăm atenţia cuvenită pașilor mici. 
Ne stabilim priorităţile și le rezolvăm pe rând. Deoarece ne 
construim o strategie pentru fiecare scop pe care ni l-am 
propus. Şi dăm valoare fiecărei reușite.

Vă amintiţi, cei care aveţi ani de experienţă în Forever? În 
anul 2003 am fost “împreună pentru 5.000” de puncte. Şi 
am reușit. Ne-am dorit cu toții să atingem acel nivel și am 
muncit laolaltă. Apoi am fost împreună și pentru 10.000 de 
puncte, iar asta ne-a condus încă o dată la succes. Ne-a 
arătat că imposibilul devine posibil când întreaga echipă este 
pusă în mișcare de un țel comun, când fiecare acțiune, de la 
cea a celui mai nou Preferred Customer până la a celui 
mai experimentat lider, este însuflețită de frumoasele 
valori și de nobila misiune a companiei noastre.

     ÎMPREUNĂ PENTRU 15.000
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Forever Aloe Peaches
       -preferatul copiilor-

Copiii noștri sunt întotdeauna pregătiți pentru școală și pentru orice altă 
activitate din programul zilei, pentru că în Forever avem produsele care au 
grijă ca ei să fie în formă maximă și mereu energici, oriunde s-ar afla sau cu 
orice s-ar îndeletnici în drumul lor spre cunoaștere și dezvoltare.

Forever Aloe Peaches, creat din îmbinarea atentă a piersicilor bine coapte în 
soare și a gelului pur de Aloe vera, este nectarul dulce și gustos al stării de 
bine, dar și preferatul fiecărui copil care l-a încercat. Și startul perfect al 
oricărei zile de școală sau grădiniță. Aflăm împreună de ce.

De ce sunt piersicile bune pentru 
copii?

Piersicile rămân unele dintre fructele 
adorate de copii, cu impact important în 
creștere și dezvoltare: au grijă și de minte, 
și de corp și pot fi integrate cu ușurință în 
meniu printre altele și datorită produsului 
Forever Aloe Peaches, în care am combinat 
tot ce e mai bun din natură, nu doar pentru 
cei mici, ci pentru toată familia. 
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Forever Aloe Peaches
       -preferatul copiilor-

Cu 84,3% gel din interiorul frunzei, Forever 
Aloe Peaches combină piureul de piersici cu 
gelul pur de Aloe vera. Băutura rezultată este 
delicioasă și sănătoasă, adevărată sursă de 
vitamine și antioxidanți, fără conservanți, care 
îţi dă senzaţia când o bei că îţi torni o rază de 
soare în pahar.

În plus, piersicile sunt fructe de sezon (vara), 
dar cu Aloe Peaches, copilul tău are șansa și 
bucuria de a  beneficia de acest fruct tot anul.
Fiecare cutie de Aloe Peaches vine la pachet 
cu nenumărate beneficii și avantaje:

Știai că doar 100 g de piersici furnizează 11% 
din aportul zilnic recomandat de vitamina C, 
esențială pentru imunitate, energie, stare de 
bine, piele sănătoasă etc.? De asemenea, 
aceeași cantitate de piersici oferă 7% din doza 
zilnică necesară de vitamina A, 4% de 
vitamina B3, 5% de potasiu și multe alte 
substanțe nutritive cu rol esențial în buna 
funcționare a întregului organism.

Important de menționat este că vitamina A, 
riboflavina și zincul din piersici contribuie la 
menținerea vederii normale, ceea ce este de 
un real ajutor în cazul copiilor și adolescenților, 
atât de expuși în prezent la ecrane și la lumea 
digitală.

Consumul de piersici contribuie de asemenea 
la o mai bună concentrare a copiilor la școală, 
datorită conținutului bogat de vitamina C, de 
vitaminele B1, B3 și B6, de acid folic și 
magneziu.

De ce Aloe vera + piersici?

Am ales să combinăm gelul pur de aloe cu 
piersicile pentru a crea un complex de 
vitamine și minerale de care nu doar copiii, dar 
orice membru al familiei să beneficieze în 
fiecare zi.

Însă copiii cu atât mai mult cu cât sunt în 
perioada de creștere, iar cum școala a 
început deja, consumă multe resurse 
nutriționale pentru a face față temelor și 
tuturor activităților de peste zi.

• 84,3% gel pur de Aloe vera, cu adaos de 
piersici bine coapte
• Certificat IASC
• Susține digestia și sănătatea tractului 
gastrointestinal
• Ideal pentru piele, păr și unghii
• Favorizează starea generală de bine
• Susține sistemul imunitar
• Gust proaspăt
• Consistență fină
• Ambalaj realizat din materiale 
reciclabile, steril, care protejează 
conținutul de acțiunea luminii, a agenților 
oxidativi și a bacteriilor
• Fără conservanți sau aditivi artificiali
• Procesul aseptic minimizează pierderea 
nutrienților
• Pasteurizat rapid pentru a menține 
prospețimea și a reduce bacteriile
• Conține vitamina C cu rol antioxidant, 
care protejează celulele împotriva 
stresului oxidativ

Forever Aloe Peaches
       -preferatul copiilor-

Copiii noștri sunt întotdeauna pregătiți pentru școală și pentru orice altă 
activitate din programul zilei, pentru că în Forever avem produsele care au 
grijă ca ei să fie în formă maximă și mereu energici, oriunde s-ar afla sau cu 
orice s-ar îndeletnici în drumul lor spre cunoaștere și dezvoltare.

Forever Aloe Peaches, creat din îmbinarea atentă a piersicilor bine coapte în 
soare și a gelului pur de Aloe vera, este nectarul dulce și gustos al stării de 
bine, dar și preferatul fiecărui copil care l-a încercat. Și startul perfect al 
oricărei zile de școală sau grădiniță. Aflăm împreună de ce.

De ce sunt piersicile bune pentru 
copii?

Piersicile rămân unele dintre fructele 
adorate de copii, cu impact important în 
creștere și dezvoltare: au grijă și de minte, 
și de corp și pot fi integrate cu ușurință în 
meniu printre altele și datorită produsului 
Forever Aloe Peaches, în care am combinat 
tot ce e mai bun din natură, nu doar pentru 
cei mici, ci pentru toată familia. 
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Noi suntem Forever 
pregătiți pentru școală 
și grădiniță. Voi?

Asigură-te că pachețelul pentru școală 
este hrănitor

Toți copiii primesc gustări sau pachețel la 
școală. Mulți părinți preferă să le ofere bănuți 
sau să-i lase pe ei să-și aleagă ce doresc să 
mănânce. Sfatul nostru este să aruncați mereu 
o privire asupra alimentelor pe care le aleg și să 
înlocuiți bănuții cu un pachețel pregătit cu drag 
acasă, în care să includeți fructe, legume și 
gustări cu adevărat hrănitoare pentru ei.

Asigură-te că beau suficientă apă 

Specialiștii în neurologie amintesc adesea că 
principalul ingredient de care are nevoie creierul 
pentru a fi în formă este apa. Mai simplu de 
atât nu se poate. 

Iar un copil care are teme de făcut și trebuie să 
învețe constant lucruri noi are nevoie de o 
minte limpede în fiecare zi. Știm că micuții 
preferă adesea sucurile – însă creierul lor (și 
întregul organism) are nevoie de apă mai mult 
decât orice. Așadar, asigurați-vă că sticla cu 
apă nu lipsește din ghiozdănel.

prichindeii tăi au parte de toate vitaminele și 
mineralele necesare pe tot parcursul anului 
școlar.

Sfaturi utile pentru copii energici la școală 
sau grădiniță

Odată cu începerea școlii (și totodată a 
grădiniței), care echivalează cu startul 
sezonului rece, este important să creștem 
nivelul de energie al copiilor și să ne asigurăm 
că sunt în formă în fiecare zi. Există câteva 
lucruri simple pe care le poți face pentru ca ei 
să aibă un an școlar minunat, bogat în cele 
mai frumoase experiențe:

Prepară-le zilnic micul dejun

Indiferent că învață dimineața sau 
după-amiaza, prima masă a zilei este secretul 
unui nivel de energie crescut pentru întreaga 
zi. S-a descoperit că elevii care consumă 
regulat micul dejun au rezultate mai bune la 
învățătură decât cei care sar peste el – 
asigură-te că incluzi printre alimentele de 
dimineaţă ouă, fructe, legume, cereale 
integrale, iaurt, lapte sau smoothie-uri cu 
proteine și vitamine.

Oferă-le un plus de energie și vitalitate cu 
Forever Kids

Să recunoaștem – toți copiii sunt mofturoși la 
cel puțin un aliment nutritiv esențial pentru 
creșterea și dezvoltarea lor. Unii la broccoli, alții 
la ouă, alții la pătrunjel sau la alte legume ori 
fructe a căror lipsă poate crea diverse carențe 
cu impact negativ. Cu administrarea zilnică a 
suplimentului nostru Forever Kids, sigur că 
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29 Septembrie
Ziua Mondială 

a Inimii        Navigând cu pasiune
Ne-am petrecut vacanța de vară navigând, alături de mai mulți prieteni, în 
sudul Mării Egee, zona insulelor Dodecanese. Ambarcațiunile le-am luat din 
Rhodos, insulă renumită și fermecătoare. În noul port de iahting de acolo ne 
așteptau cele patru veliere, pregătite de aventură, cu drapelele României deja 
instalate pe catarge. 

Proprietarul afacerii, Pepos, ne făcuse această surpriză. De altfel, tot el a 
plătit și masa de seară pentru întregul grup (de 30 de persoane!), motivând 
gestul prin faptul că tocmai devenise... bunic.

– un grup sanitar care nu mai mergea cum 
trebuie, o pânză care se rupsese într-un colț, 
un motor care nu mai funcționa în parametri.
 
Pepos și echipa lui veneau de fiecare dată, cu 
o barcă de mare viteză, în orice insulă ne 
aflam, și rezolva cu abilitate aceste mici 
probleme. Avea același zâmbet pe fața lui 
bronzată.

M-am întrebat ce gândește el în aceste 
situații? Să ai permanent câte un grup de 
oameni pe care să-i deservești în orice 
condiții, să ai responsabilitatea unei flote de 
ambarcațiuni care oferă și surprize tehnice, să 
știi că bunul mers al afacerii tale depinde de 
atât de mulți parametri.

Nu era prima întâlnire cu Pepos. L-am regăsit în 
aceeași mare formă – bronzat, gata să te ajute 
oricând, cu zâmbetul mereu pe buze, dar și cu 
o privire scrutătoare atunci când dă indicații 
angajaților săi. Aveau de administrat câteva 
zeci de ambarcațiuni, cu întreaga 
responsabilitate aferentă. 

Dimineața următoare, la plecarea pe mare, 
Pepos a fost prezent de la prima oră și a ținut 
să-și ia personal rămas bun de la noi. Un gest 
frumos, de altfel. 

Aveam să-l întâlnim însă curând, întrucât după 
nici câteva zile de navigat au început să apară 
mici probleme tehnice la ambarcațiunile noastre 
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       Navigând cu pasiune

Iar răspunsul a venit într-o după-amiază când 
l-am invitat pe Pepos pe puntea noastră, la un 
rom. Răspunsul a fost simplu: pasiunea.

Pepos ne-a vorbit despre afacerea lui cu atât 
de mult entuziasm încât am citit invidia pe 
chipurile unora dintre prietenii mei. 

Ne-a spus de unde a pornit acum 25 de ani, 
cum a crescut încetul cu încetul, pe ce 
principii funcționează  afacerea (”ne pasă mai 
degrabă să ne facem prieteni cărora le place 
să navigheze decât să câștigăm clienți”). 
Ne-a povestit despre ambarcațiuni, despre 
performanțele lor, dar și despre micile lor hibe, 
ca și cum i-ar fi niște ființe dragi. 

Vorbea alături de băiatul lui, proaspătul tătic, 
de asemenea implicat în afacere. Și mi-am dat 
atunci seama că cei doi erau oameni fericiți: 
munceau într-o afacere prosperă în care 
ingredientul magic este pasiunea.

Și vine, inevitabil, o întrebare: atunci când 
reușești să înscrii în afacere un nou FBO sau 
când primești o comandă de produse Forever 
de la un client, simți un fior pozitiv? Îți dă 
acest fior o satisfacție specială, o energie care 
te ajută să funcționezi, să te implici cu și mai 
multă plăcere în munca ta? 

Dacă răspunsul este DA, atunci înseamnă că 
ești deja un FBO PASIONAT. Este condiția cea 
mai importantă ca să ajungi acolo unde-ți 
dorești. 

Ca și celelalte abilități antreprenoriale, 
pasiunea se poate dezvolta, în timp, cu mai 
mult sau mai puțin efort. Și trebuie întreținută, 
pentru a rămâne motorul principal al creșterii 
afacerii tale. De-a lungul timpului apar 
inevitabil probleme, piedici, dezamăgiri. 

Poți avea perioade bune și altele mai puțin 
bune. Cum îți cultivi pasiunea pentru a trece 
mai ușor prin ele? Ce poți face pentru a 
rămâne la un nivel ridicat de energie și 
optimism?

Dacă vei analiza fiecare acțiune pe care o 
desfășori, de orice tip ar fi ea, vei constata că o  
faci pentru că ai încredere în rezultatul care 
urmează. Urci o scară, deoarece știi că la finalul 
acelui efort te vei afla sus, în capătul ei.

Alergi sau faci mișcare pentru că știi că la urmă 
te vei simți mai bine, iar sănătatea ta va fi 
influențată pozitiv. Citești o carte de 
auto-dezvoltare pentru că știi sigur că, o dată 
ce o închei, vei avea deprinderi sau cunoștințe 
care te vor ajuta. 

Practic, fiecare acțiune pe care o pornești se 
bazează pe credința ta în finalitate, în atingerea 
unui scop. Același fenomen este valabil și în 
afacerea ta Forever.

Ți-ai propus să ai succes ca FBO. Dar pentru 
asta nu e suficient să fii doar interesat de 
afacere. E nevoie de mai mult. E nevoie de 
credință, de pasiune. Diferența vine din 
intensitatea cu care te apleci asupra ei, din 
gândul aproape obsesiv ”ce mai pot face 
pentru creșterea afacerii?”. Pasiunea te 
consumă, dar te și încarcă, oferindu-ți satisfacții 
pe măsură.

Ce resurse ai la dispoziție pentru a-ți alimenta 
permanent pasiunea pentru afacere? Sunt 
resurse interioare și exterioare, pe care le poți 
identifica și valorifica, făcând focus pe cele 
care-ți aduc rezultate.

Produsele Forever, prin efectele lor benefice, 
sunt o resursă de energie și entuziasm. 
Consumându-le și bucurându-te de ele devii un 
exponent al lor și un bun om de vânzări. Pepos, 
personajul de mai sus, este în primul rând un 
navigator desăvârșit, un exemplu pentru toți, și 
un mare iubitor al ambarcațiunilor pe care le 
administrează.
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Respectul de sine. Nu e vorba despre 
ego, ci de o atitudine pozitivă centrată în 
jurul afirmației ”sunt în măsură să ajung 
acolo unde-mi doresc”. Încrederea în sine se 
cultivă repetând astfel de afirmații, ea devine 
un motor al mersului înainte. 

Nu uita, de asemenea, să-ți remarci propriile 
victorii, să te bucuri de ele, pentru că 
acestea îți vor alimenta pasiunea. 

Omul nostru, Pepos, cu o înfățișare 
impecabilă și o atitudine de cunoscător, ne 
povestea cu mândrie despre reușitele 
afacerii sale, despre investițiile făcute, cu 
încredere, chiar în timpul pandemiei, și care 
s-au dovedit foarte profitabile.

Valorile personale. Libertatea, 
independența financiară, altruismul, 
recunoașterea, performanța materială, 
auto-dezvoltarea și o serie întreagă de alte 
lucruri în care crezi le poți regăsi în viața ta 
de FBO. 

Care dintre ele te caracterizează și te 
entuziasmează? Găsește-le și cultivă-le, 
pentru că ele îți alimentează și pasiunea. 
Pentru Pepos, de exemplu, satisfacția 
clienților era extrem de importantă. Ce a 
făcut el atunci când sistemul audio de pe 
ambarcațiunea noastră a încetat să 
funcționeze? Ne-a adus personal o boxă 
portabilă. Și i-am citit satisfacția pe chip 
atunci când ne-a oferit-o.

Echilibrul. Majoritatea oamenilor sunt 
centrați, de obicei, în jurul unei singure 
convingeri. Aceasta poate fi dedicarea 
pentru familie, o religie, aplecarea către 
carieră, dorința de a câștiga bani, de a avea 
un organism sănătos sau de a arăta bine. 

Propriul sistem de valori ar fi ideal să fie 
compus din mai multe convingeri de acest fel. 

Asta deoarece există riscul ca, acordând 
întreaga atenție unei singure direcții, la un 
moment dat să fii dezamăgit de ea.

Dar atunci când sistemul tău propriu de valori 
culege din fiecare câte ceva, ai șanse mai 
mari să păstrezi un echilibru stabil. Pasiunea 
pentru viața și activitatea ta va rămâne astfel  
constantă, pentru că se va alimenta din mici 
victorii pe fiecare dintre planurile pe care tu le 
consideri valoroase.

Oportunitățile oferite de afacerea Forever 
sunt un motor al progresului tău. Ai încredere 
că dacă muncești serios și constant ca FBO 
vei atinge nivelul dorit, iar acest obiectiv 
depinde 100% doar de tine. Dovada este 
evoluția constant pozitivă a companiei de-a 
lungul a zeci de ani și milioanele de oameni 
care au o viață mai bună datorită ei.

Cu Pepos ne-am întâlnit prima dată acum mai 
mulți ani, când am închiriat veliere în Kos, o 
altă insulă din Dodecanese. Avea atunci mai 
puține ambarcațiuni, dar același entuziasm 
debordant. Anul acesta și-a deschis un sediu 
și în Rhodos, iar flota e în creștere continuă, 
chiar dacă afacerea sa a trecut prin 
pandemie, creșteri de prețuri sau alte presiuni 
economice. 

Importantă a fost atitudinea lui, seriozitatea cu 
care și-a abordat constant afacerea și, nu în 
ultimul rând, pasiunea. Pune și tu aceste 
ingrediente în afacerea ta Forever și vei 
naviga, rapid și în siguranță, spre orice 
destinație ți-ai alege.

Alexandru Israil
Specialist Marketing

       Navigând cu pasiune

Iar răspunsul a venit într-o după-amiază când 
l-am invitat pe Pepos pe puntea noastră, la un 
rom. Răspunsul a fost simplu: pasiunea.

Pepos ne-a vorbit despre afacerea lui cu atât 
de mult entuziasm încât am citit invidia pe 
chipurile unora dintre prietenii mei. 

Ne-a spus de unde a pornit acum 25 de ani, 
cum a crescut încetul cu încetul, pe ce 
principii funcționează  afacerea (”ne pasă mai 
degrabă să ne facem prieteni cărora le place 
să navigheze decât să câștigăm clienți”). 
Ne-a povestit despre ambarcațiuni, despre 
performanțele lor, dar și despre micile lor hibe, 
ca și cum i-ar fi niște ființe dragi. 

Vorbea alături de băiatul lui, proaspătul tătic, 
de asemenea implicat în afacere. Și mi-am dat 
atunci seama că cei doi erau oameni fericiți: 
munceau într-o afacere prosperă în care 
ingredientul magic este pasiunea.

Și vine, inevitabil, o întrebare: atunci când 
reușești să înscrii în afacere un nou FBO sau 
când primești o comandă de produse Forever 
de la un client, simți un fior pozitiv? Îți dă 
acest fior o satisfacție specială, o energie care 
te ajută să funcționezi, să te implici cu și mai 
multă plăcere în munca ta? 

Dacă răspunsul este DA, atunci înseamnă că 
ești deja un FBO PASIONAT. Este condiția cea 
mai importantă ca să ajungi acolo unde-ți 
dorești. 

Ca și celelalte abilități antreprenoriale, 
pasiunea se poate dezvolta, în timp, cu mai 
mult sau mai puțin efort. Și trebuie întreținută, 
pentru a rămâne motorul principal al creșterii 
afacerii tale. De-a lungul timpului apar 
inevitabil probleme, piedici, dezamăgiri. 

Poți avea perioade bune și altele mai puțin 
bune. Cum îți cultivi pasiunea pentru a trece 
mai ușor prin ele? Ce poți face pentru a 
rămâne la un nivel ridicat de energie și 
optimism?

Dacă vei analiza fiecare acțiune pe care o 
desfășori, de orice tip ar fi ea, vei constata că o  
faci pentru că ai încredere în rezultatul care 
urmează. Urci o scară, deoarece știi că la finalul 
acelui efort te vei afla sus, în capătul ei.

Alergi sau faci mișcare pentru că știi că la urmă 
te vei simți mai bine, iar sănătatea ta va fi 
influențată pozitiv. Citești o carte de 
auto-dezvoltare pentru că știi sigur că, o dată 
ce o închei, vei avea deprinderi sau cunoștințe 
care te vor ajuta. 

Practic, fiecare acțiune pe care o pornești se 
bazează pe credința ta în finalitate, în atingerea 
unui scop. Același fenomen este valabil și în 
afacerea ta Forever.

Ți-ai propus să ai succes ca FBO. Dar pentru 
asta nu e suficient să fii doar interesat de 
afacere. E nevoie de mai mult. E nevoie de 
credință, de pasiune. Diferența vine din 
intensitatea cu care te apleci asupra ei, din 
gândul aproape obsesiv ”ce mai pot face 
pentru creșterea afacerii?”. Pasiunea te 
consumă, dar te și încarcă, oferindu-ți satisfacții 
pe măsură.

Ce resurse ai la dispoziție pentru a-ți alimenta 
permanent pasiunea pentru afacere? Sunt 
resurse interioare și exterioare, pe care le poți 
identifica și valorifica, făcând focus pe cele 
care-ți aduc rezultate.

Produsele Forever, prin efectele lor benefice, 
sunt o resursă de energie și entuziasm. 
Consumându-le și bucurându-te de ele devii un 
exponent al lor și un bun om de vânzări. Pepos, 
personajul de mai sus, este în primul rând un 
navigator desăvârșit, un exemplu pentru toți, și 
un mare iubitor al ambarcațiunilor pe care le 
administrează.
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Valentina Beserman este un Forever Business Owner hotărât și orientat spre rezultate. Este 
exemplul perfect că beneficiile sunt nenumărate în afacerea Forever, indiferent de nivelul la 
care te afli.

Forever este o constantă în familia sa, soțul ei, Alin, fiind la rândul lui FBO Supervizor. 
Valentina este momentan Asistent Supervizor și a reușit să transforme ultimele trei luni într-o 
reușită minunată, acceptând provocarea companiei de a deveni unul dintre SuperActivii verii 
– a fost Activă cu peste 10 p.c. în fiecare dintre lunile iunie, iulie și august. 

Cum se traduce acest fapt? Multă încredere în sine, o echipă mai mare cu 21 de persoane, 
bonusuri generoase și un singur pas până la o nouă calificare. 

Da, în condițiile în care Activul de 4 p.c. lunar este baza afacerii Forever, și noi ne-am 
întrebat cum a reușit să ajungă la peste 10 p.c. Active lunar și care a fost strategia. Și am 
aflat!

Valentina, spune-ne, pe scurt, povestea ta și de ce ai ales Forever.

Am 35 de ani, locuiesc în Arad, sunt căsătorită 
cu Alin, care e cel mai bun soț din lume pentru 
mine. Avem o fetiță superbă și foarte deșteaptă 
pe nume Dalia, care are aproape șapte ani și, 
pentru ca ea să ducă o viață de vis, am ales să 
facem Forever, fiindcă așa vedem noi, că prin 
Forever, noi și fetița noastră putem trăi viața 
visurilor noastre.

Nu aveam experiență profesională sau în afaceri 
și a trebuit să învățăm totul de la zero. Dar simt

că meseria mea este de Forever Business 
Owner, deoarece este ceea ce fac în fiecare zi cu 
plăcere. Mă perfecționez continuu învățând de la 
îndrumătorul și liderul echipei Dream Life Builders 
(DLB) din care fac parte, domnul Ujlaki Csaba, și 
soția lui minunată, Anna-Maria.

Cunosc produsele Forever încă din 2010. Am 
simțit că momentul potrivit să începem afacerea 
a fost în septembrie 2016, când fetița noastră 
avea un an. Soțul meu a fost cel care s-a înscris

Asistent Supervizor Activ cu 
peste 10 p.c.? Se poate!
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obține la niveluri mult mai avansate. Simt că 
merită foarte mult pentru mine să dezvolt 
afacerea.

În plus, și pe partea de bonusuri am constatat 
rezultate uimitoare. Aflându-mă, practic, la primul 
nivel am reușit, fiind SuperActiv Forever, în iunie 
să am un bonus de 1.700 de lei, în iulie de 2.700 
de lei și în august de 2.800 de lei. Am fost plătită, 
în total, pentru munca mea cu 7.200 lei în cele 3 
luni, plus profitul pe care l-am avut din vânzări. Şi 
e important de amintit că este doar primul nivel al 
afacerii – cel de FBO.

Cu toate aceste beneficii la pachet, ce 
urmează pentru tine în Forever de acum 
încolo?

Să mențin continuu focalizarea pe evoluția 
mea, pentru că asta contează cel mai mult, să 
cresc capacitățile mele și veniturile familiei, iar 
calificările să fie o consecință a ceea ce eu am 
devenit ca persoană, pentru că asta asigură 
stabilitate pe termen lung.

Următorul scop este să devin un Supervizor care 
obține 5.000 – 6.000 lei lunar și apoi un Manager 
care are un bonus de început de 3.000 de 
euro lunar. Pentru cei care citesc acest interviu, 
menționez că asta nu este o garanție de venit, 
este un obiectiv personal și depinde de mine     
să-mi fac munca foarte bine, în cantitatea 
potrivită și de calitatea potrivită. Şi o voi face!

În echipa DLB, nota 10 este ca după calificarea 
de Manager să fac peste 60 p.c.non-manageriale 
în fiecare lună, fără întrerupere, ani la rând.

Desigur că avem ca scop să ne calificăm în 
următorii ani la toate stimulentele companiei și 
la fiecare nivel în Planul de Marketing, vrem să 
trăim în cele mai mici detalii stilul de viață oferit 
de Forever.

Mulţumesc mult pentru interviu și vă doresc 
tuturor o toamnă SuperActivă în tot ce vă 
propuneți în afacerea Forever! Merită!

primul. Am învățat împreună afacerea și el a 
ajuns Supervizor. Voiam un program flexibil, să 
mă pot ocupa de ea și îmi doream foarte tare 
să evoluez pe plan personal. Eu m-am înscris 
în septembrie 2021. Nu am nicio problemă cu 
a face din nou nivelul de Supervizor pe numele 
meu și, datorită stimulentului de SuperActiv 
lansat de companie, sunt foarte aproape. Dacă 
ajung să fiu bună, nu contează de câte ori trebuie 
dat examenul.  

Felicitări din nou! Spune-ne, ce te-a făcut 
să accepți provocarea companiei de a fi 
SuperActiv cu peste 10 p.c.?

Dl. Ujlaki Csaba, îndrumătorul meu, m-a 
încurajat să accept provocarea, pentru că era 
și s-a dovedit a fi o posibilitate ca eu să evoluez 
și mai mult, adică exact ce îmi doream. Era 
oportunitatea de a intra în sezonul de vară într-un 
ritm de muncă potrivit pentru a obține rezultate și 
de a-l menține pe termen lung.

În plus, știam că acceptând această provocare, 
voi avea parteneri noi în afacere, voi primi bonus 
mai mare, voi avea posibilitatea de a simți emoția 
de a fi pe scenă la Success Day, aplaudată de 
colegi și premiată de Forever. Mi-au plăcut și 
m-au motivat mult toate aceste lucruri.

Peste 10 puncte Active, 3 luni la rând, la 
primul nivel din Planul de Marketing nu 
este o misiune ușoară. Cum ai reușit și ce 
beneficii ai acum?

Într-adevăr, nu a fost ușor. Strategia mea a fost 
să urmez ce îmi spune îndrumătorul foarte des - 
SĂ FAC MUNCA ÎN FIECARE ZI, la fel de serios 
ca orice alt job. Am obținut nenumărate beneficii, 
pe mai multe planuri.

Am dat în fiecare zi 20 - 25 de telefoane, am 
vorbit cu sute de oameni lunar. O parte dintre 
telefoane le dădeam dimineața, la oamenii care 
știu că erau disponibili să-mi răspundă, și altă 
parte după-masa, când ies de la muncă cei care 
știu că sunt angajați.  

Le vorbesc tuturor despre oportunitatea pe care 
o au la dispoziție pentru a-și îmbunătăți viața. 
Am reușit astfel să înscriu 3 persoane în iunie, 
7 în iulie și 11 în august. În total am făcut 21 de 
înscrieri în cele trei luni.  

În cele trei luni de muncă zilnică, intenționată, 
orientată spre rezultate, simt că m-am dezvoltat 
foarte mult. Mă simt mai capabilă, am mai multă 
încredere în mine. Mă bucur de relațiile pe care 
le-am legat în aceste luni cu noii parteneri și 
clienți.

Prin intermediul provocării companiei de a fi 
SuperActiv, am avut șansa să văd ce mult se 
poate obține în afacere, încă de la baza Planului 
de Marketing, și să conștientizez ce mult pot
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Au trecut doar câteva luni de când a fost lansat în lumea Forever, iar DX4 și-a 
căpătat deja binemeritatele 5 stele, fiind unul dintre cele mai căutate pachete ale 
momentului. Și e pregătit să transforme și toamna ta în impulsul, energia și 
avântul de care ai nevoie pentru a te bucura până la finalul acestui an și în 
următorul de ceea ce contează cel mai mult pentru tine.

Produsul de 

Spunem și pentru tine, deoarece 
deja a schimbat nu doar modul de 
gândire, ci și starea de spirit a mii 
de persoane în România. Mulți 
dintre cei care l-au folosit au 
declarat că văd alimentația și viața, 
în general, cu alţi ochi. 

Cum adică? Aflăm de la o     
parte dintre ei:

“Atât eu, cât și soțul meu am ținut programul 
DX4. Ne-am dorit un start nou în special în plan 
alimentar și asta am obținut. Eu mi-am dorit să 
beau mai multă apă (și am reușit, chiar și după 
terminarea programului, beau mai mult de doi litri 
zilnic, deși înainte nu beam nici măcar 500 ml) și 
să obțin o claritate în ceea ce gândesc și fac 
zilnic cu corpul meu.
 
Sfatul nostru pentru a trece ușor (deși nu sunt 
decât patru zile) este să vă faceți dimineața 
planul pentru întreaga zi și să vă țineți de el – 
afișați-l undeva la vedere și bifați fiecare reușită.” 

Ioana și Alexandru
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Gavriș Paul

“Fără să exagerez, programul 
acesta de nutriție și sănătate 
mentală mi se pare incredibil. Eu am 
reușit să nu mai beau sucuri cu 
zahăr, să elimin carnea timp de 
patru zile și apoi să-mi scadă foarte 
mult pofta de toate acestea. Lucrez 
de ani de zile să fac asta și am 
reușit în patru zile cu programul 
DX4. Îl recomand tuturor.”

Olavia

“De mult căutam îndrumare în ceea ce 
privește mâncatul pe fond emoțional, iar 
programul DX4 a venit exact cu sprijinul 
necesar pentru un restart al modului de a 
gândi alimentația, plus o echilibrare a 
minţii și a trupului doar cu produse de 
excepție. 

Am urmat programul, îl recomand cu 
precizarea să fie respectat întocmai planul 
indicat, fiindcă toate suplimentele din 
pachet sunt gândite să acționeze sinergic 
pentru a da cel mai bun rezultat.”

Ioana și Alexandru

„Trăim vremuri provocatoare și extrem de solicitante de ceva ani deja, 
mai ales din punct de vedere mental. Așa că atunci când am citit 
despre acest pachet prima oară, am zis că este exact ce-mi trebuie. 
Și așa a fost! 

M-am simțit mult timp stresată, luam toate lucrurile foarte personal, 
oscilam între zile în care nu mâncam nimic cu zile în care mâncam 
haotic sau doar produse de tip fast food, nu beam suficientă apă, dar 
exageram cu băuturile cu zahăr și cofeină, lăsându-mă tentată de 
multe alte obiceiuri de viață neprietenoase cu sănătatea.
 
DX4 mi-a schimbat perspectiva. De ce? Pentru că diferența dintre 
acest program și altele din aceeași categorie pe care le-am încercat 
constă în faptul că aici ai tot ce-ți trebuie: coaching, ghid alimentar, 
nutrițional și, mai ales, un plan prin care nu doar să-ți resetezi corpul, 
ci și mintea. Și am reușit! 

Acum am învățat să citesc mai bine nevoile corpului meu, să mănânc 
conștient și hrănitor, să consum mai multă apă și mai puține sucuri și, 
ca extra-beneficii, pielea și părul meu arată senzațional.” 

Andreea A.

Părerea ta contează și ne ajută să devenim mai buni! 
Testează și tu programul DX4, bucură-te de o experiență 
revelatoare, iar apoi lasă-ne părerea ta într-un review pe 
https://foreverliving.ro/dx4.

13Preferat Forever



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

CLUB100

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

CLUB60

Mihaela & Ovidiu Hudea 
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș
Niculina & Viorel Ciuchea
Viorica Bărdașu

Daniel & Maria Parascan

Andreia Deac

Elena Nicolae

Marius & Milentina Marcus

Nicușor Ploșniță & Daniela Brașoveanu

Cristiana & Eugen Dincuță

Petru Daniel Stratinski

Marilena Culișir

Valentina & Marius Chelu

Andreea Gruia

Vasilica Crăciun

Vajda Katalin 

Nagy Ernő & Irma 

Sefora & Daniel Herbei

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Ionuț & Georgiana Stroe

Maria Pop

Silviu & Otilia Ursu

Adriana Ochișanu

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Niculina Ștefana

Camelia Dincuță
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Stimulent Forever 15

STIMULENTUL 1STIMULENTUL 1

Alexandra Badea
Bandi Attila & Izabela
Liliana Berdan
Valentina & Marius Chelu
Niculina & Viorel Ciuchea
Vasilica Crăciun
Csoma Josif & Melinda
Marilena Culișir
Cristiana & Eugen Dincuță
Violeta Loredana Gânbuțan
Andreea Gruia
Mihaela & Ovidiu Hudea
Elisabeta-Maria Iuga
Daniela Levărdă & Alexandru Chiș
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
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 2STIMULENTUL 2

Marian & Dr. Monica Costiță
Dr. Cristina & Gabriel Cristache
Derzsi Etelka & Sámuel 
Romina & Cristian Doran
Gál Irén
Sefora & Daniel Herbei 
Carina & Sebastian Iacătă
Kele Mónika
Rafael-Valer Loghin
Nagy Ernő & Irma
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Pop
Constantin & Tania Popa
Marinela Tuţuleasa
Szabó József

STIMULENTUL 3STIMULENTUL 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.

foreverliving.ro

Daniel & Maria Parascan

Andreia Deac

Elena Nicolae

Marius & Milentina Marcus

Nicușor Ploșniță & Daniela Brașoveanu

Cristiana & Eugen Dincuță

Petru Daniel Stratinski

Marilena Culișir

Valentina & Marius Chelu



TOP 20 FBO

  Mihaela & Ovidiu Hudea 
 Daniela Levărdă & Alexandru Chiș 
 Niculina & Viorel Ciuchea 
 Andreea Gruia 
 Vasilica Crăciun
 Viorica Bărdașu 
 Nagy Ernő & Irma 
 Sefora & Daniel Herbei
 Vajda Katalin 
 Ionuț & Georgiana Stroe
 Silviu & Otilia Ursu 
 Adriana Ochișanu
 Camelia Dincuță
 Daniel & Maria Parascan 
 Andreia Deac
 Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
 Nicușor Ploșniță & Daniela Brașoveanu 
 Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
 Marilena Culișir 
 Toni Alexandru & Anca Păun

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
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P.C. non-manageriale

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

Mihaela & Ovidiu Hudea



Top Forever 17

foreverliving.ro    

TOP 20 FBO

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

luna august 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 august

Ionuț & Georgiana Stroe

P.C. totale

  Ionuț & Georgiana Stroe
  Vajda Katalin 
  Camelia Dincuță 
  Aurel & Veronica Meșter 
  Marius & Milentina Marcus 
  Maria Pop 
  Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion
  Sefora & Daniel Herbei
  Daniel & Maria Parascan 
  Romina & Cristian Doran 
  Gizella & Marius Botiș 
  Nagy Ernő & Irma
  Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad 
  Vasilica Crăciun
  Carina & Sebastian Iacătă
  Niculina & Viorel Ciuchea 
  Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 
  Mihaela & Ovidiu Hudea 
  Daniela Levărdă & Alexandru Chiș
  Ramona Vingan

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
Andreea Anton Botoșani Elena Sîrbu

Ortansa Daniela Asmarandei Botoșani Claudia Istrate

Daniel Barbu Măgura, BV Florin Dincuță

Silvia Boit Meziad, BH Andra Diana Sustik

Luminița Maria Botez Iași Alexandru Botez

Georgeta-Denisa Bucureanu Meziad, BH Silvia Boit

Marina Carnat Chișinău, Rep. Moldova Ion Badea

Mariana Clop Nimăiești, BH Georgeta-Denisa Bucureanu

Gabriela-Monica Gagea Cluj-Napoca Gabriela Dobie

Mircea Gavriș Oradea Liliana Tivadar

Tudorița Gheorghe Brăila Florin & Nicoleta Pistae

Maria Ignat Baia de Arieș, AB Nicușor Ploșniță & Daniela Brașoveanu

Alina-Daniela Ilas Botoșani Toni Alexandru & Anca Păun

Florentina Ilie Satu-Mare Persida Dumitre

Maria Ionela Loznianu Botoșani Toni Alexandru & Anca Păun

Costel Liviu Miron Fălticeni, SV Loredana-Elena Miron

Adrian Păun București Steluța Grigorescu

Cristina Claudia Petanca București Elena Nicolae

Florin & Nicoleta Pistae Brăila Doina & Ion Crăciun

Emilia Roșca Chișinău, Rep. Moldova Adriana Ochișanu

18 Calificările lunii august
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Nume Localitate Sponsori
Andreea Anton Botoșani Elena Sîrbu

Ortansa Daniela Asmarandei Botoșani Claudia Istrate

Daniel Barbu Măgura, BV Florin Dincuță

Silvia Boit Meziad, BH Andra Diana Sustik

Luminița Maria Botez Iași Alexandru Botez

Georgeta-Denisa Bucureanu Meziad, BH Silvia Boit

Marina Carnat Chișinău, Rep. Moldova Ion Badea

Mariana Clop Nimăiești, BH Georgeta-Denisa Bucureanu

Gabriela-Monica Gagea Cluj-Napoca Gabriela Dobie

Mircea Gavriș Oradea Liliana Tivadar

Tudorița Gheorghe Brăila Florin & Nicoleta Pistae

Maria Ignat Baia de Arieș, AB Nicușor Ploșniță & Daniela Brașoveanu

Alina-Daniela Ilas Botoșani Toni Alexandru & Anca Păun

Florentina Ilie Satu-Mare Persida Dumitre

Maria Ionela Loznianu Botoșani Toni Alexandru & Anca Păun

Costel Liviu Miron Fălticeni, SV Loredana-Elena Miron

Adrian Păun București Steluța Grigorescu

Cristina Claudia Petanca București Elena Nicolae

Florin & Nicoleta Pistae Brăila Doina & Ion Crăciun

Emilia Roșca Chișinău, Rep. Moldova Adriana Ochișanu

19Calificările lunii august

foreverliving.ro    

19

Calificările lunii august
Simona Iuliana Roșu Suceava Tudorel Cristinel Rusu

Filip Cătălin Rovelli Iancu Jianu, OT Viorica Filip

Tudorel Cristinel Rusu Fălticeni, SV Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Ionela Nicoleta Sboroștean Timișoara Andreea Gruia

Lenuța Slabu Kogălniceni, IS Liliana Anghel

Supervizori

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

Nume Localitate Sponsori
Mihaela Budeanu Valea Budului, BC Viorica Bărdașu

Daniela Buimistru Iași Vasilica Crăciun

Liliana Dudu Constanța Niculina & Viorel Ciuchea

Carmen Nechita Constanța Liliana Dudu

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.

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

Nume Localitate Sponsori
Florin Dincuță București Camelia Dincuță

Toni Alexandru & Anca Păun Botoșani Daniela Levărdă & Alexandru Chiș



Supervizori Localitate Sponsori      
Laura Teodora Gruie Poienii de Jos, BH Sefora & Daniel Herbei

Rebeca Florita Avram Iaslovăț, SV Rebeca Dihel

Gabriela Dobie Satu-Mare, SM Sefora & Daniel Herbei

Lăcrămioara Ştefan Suceava Antonela Mirela Sticea

Calificări Globale

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

20   Calificările lunii august
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Manageri Localitate Sponsori
Antonela Mirela Sticea Ciohorani, IS Mihaela & Ovidiu Hudea

Asistent Manageri Localitate Sponsori



Supervizori Localitate Sponsori      
Laura Teodora Gruie Poienii de Jos, BH Sefora & Daniel Herbei

Rebeca Florita Avram Iaslovăț, SV Rebeca Dihel

Gabriela Dobie Satu-Mare, SM Sefora & Daniel Herbei

Lăcrămioara Ştefan Suceava Antonela Mirela Sticea

foreverliving.ro    

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

nPentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro

nPentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro 

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

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

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

nPentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro

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

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

Forever Living Products Romania HQ

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

Info 21

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.

foreverliving.ro



22 Calificările lunii august

FOREVER | România & Republica Moldova | Septembrie 2022 | 281

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

Adina  Maria Ruta Targu  Jiu

Adina Andrica Savarsin

Adina Eugenia Voinescu Sibiu

Adina Opret Arad

Adina Stefanica Bucuresti

Adrian Tout Brasov

Adriana Burcatii Chisinau, Rep. Moldova

Adriana Iacob Plopeni

Adriana Martiniuc Iasi

Adriana Raileanu Bacau

Adriana Ticlea Cluj-Napoca

Alexandra  Teodora Cacuci Oradea

Alexandra Filip Carbunari

Alexandra Stefan Bucuresti

Alexandru Cucu Botosani

Alexandru -Kristian Suleacov Bucuresti

Alexandru-Octavian Botosani

Alin Pirvu  -  Chirila Suceava

Alina Cioplei Sabareni

Alina Merce Tileagd

Alina Raducan Bucuresti

Alina-Nadia Savu Domnesti

Aliona Rotaru Chisinau, Rep. Moldova

Alisa Caraiman Chisinau, Rep. Moldova

Ana David Ialoveni, Rep. Moldova

Ana Gyorfi Gheorgheni

Ana Man Targu  Lapus

Ana Nechifor Bucuresti

Ana Panc Starciu

Ana Prodea Sibiu

Ana-Adriana Stroia Vulturu

Ana-Maria Donisa Bunesti

Anamaria Talica Iasi

Ana-Maria Trofin Bucsesti

Ana-Maria Ursachi Suceava

Ana-Maria-Raluca Campeanu Oradea

Anca Horvath Mosnita Veche

Andra Blajan Abrud

Andrea  Maria Seioan Targu  Mures

Andreea  Simona Rosu Targoviste

Andreea  Tabita Suteu Arad

Andreea Draghici Vama  Buzaului

Andreea Pastea Bucuresti

Andreea Veis Sacele

Andreea-Gabriela Cerbu Iasi

Andreea-Gabriela Oniga Baia  Mare

Andreea-Nicoleta Purice Galati

Andreia Pal Arad

Aneta Calcioiu Uricani

Angela Deac Tarnaveni

Annamaria Pokorny Oradea

Anna-Melinda Matyasi Sanpaul

Aurora Dumitrescu Buzau

Baci Constantin Giarmata-Vii

Bianca  Alexandra Tintas Hidiselu  De  Sus

Brandusa  Elena Sestac Falticeni

Camelia Gaiu Hunedoara

Camelia Negulescu Ploiesti

Cinzana Turcitu Slobozia  Bradului

Claudia Lazar Techirghiol

Constantin Bejinariu Suceava

Constantin Joldes Turda

Constantin Sufaru Bacau

Constantina  Steluta Croitoru Robanestii  De  Sus

Corina-  Adriana Eipert Medias

Corina Ene Ploiesti

Asistent Supervizori



Ana-Maria Trofin Bucsesti

Ana-Maria Ursachi Suceava

Ana-Maria-Raluca Campeanu Oradea

Anca Horvath Mosnita Veche

Andra Blajan Abrud

Andrea  Maria Seioan Targu  Mures

Andreea  Simona Rosu Targoviste

Andreea  Tabita Suteu Arad

Andreea Draghici Vama  Buzaului

Andreea Pastea Bucuresti

Andreea Veis Sacele

Andreea-Gabriela Cerbu Iasi

Andreea-Gabriela Oniga Baia  Mare

Andreea-Nicoleta Purice Galati

Andreia Pal Arad

Aneta Calcioiu Uricani

Angela Deac Tarnaveni

Annamaria Pokorny Oradea

Anna-Melinda Matyasi Sanpaul

Aurora Dumitrescu Buzau

Baci Constantin Giarmata-Vii

Bianca  Alexandra Tintas Hidiselu  De  Sus

Brandusa  Elena Sestac Falticeni

Camelia Gaiu Hunedoara

Camelia Negulescu Ploiesti

Cinzana Turcitu Slobozia  Bradului

Claudia Lazar Techirghiol

Constantin Bejinariu Suceava

Constantin Joldes Turda

Constantin Sufaru Bacau

Constantina  Steluta Croitoru Robanestii  De  Sus

Corina-  Adriana Eipert Medias

Corina Ene Ploiesti

23Calificările lunii august
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Corina Florina David Bucuresti

Cornelia Miulescu Craiova

Cosmina Giorgiana Cirstea Sibiu

Crina Ostace Magura

Cristian  Constantin Toma Timisoara

Cristian Hortolomei Buhusi

Cristiana-Valentina Untaru Braila

Cristina  Gabriela Asmarandei Botosani

Cristina  Gabriela Werkmeister Gura  Humorului

Cristina  Ioana Idor Rucar

Cristina Chirila Tileagd

Cristina Gombos Fughiu

Cristina Hinculov Straseni, Rep. Moldova

Cristina Malai Cahul, Rep. Moldova

Cristina Molie Iasi

Cristina-Nicoleta Neamt Cisnadie

Dana  Vasilica Popa Sfantu  Ilie

Dana Imbre Brasov

Daniela Ciocan Targu  Ocna

Daniela Dinu Galati

Daniela Fericean Santana

Daniela Florescu Suceava

Daniela Jurca Reghin

Daniela Oanea Campina

Daniela Schirloiu Leu

Danut  -  Costica Ceica Ciohorani

Debora Negrea Stei

Deian Miloievici Moldova  Noua

Denisa  Amalia Oprea Tasad

Denisa Pintea Baia  Mare

Despina Bercea Bucuresti

Diana  Cerasela Sauca Vulcan

Diana  Gabriela Tufan Buzau

Diana  Maria Niculcioiu Baia  Mare

Diana Comanescu Barlad

Doina Nemes Sighetu  Marmatiei

Doina Nituleac Chisinau, Rep. Moldova Republica Moldova

Doinita  Cristina Prelipceanu Radauti

Dragos Mihai Luncani

Edita Paval Bacau

Eduard Asmarandei Botosani

Eduard-Florinel Smaranda Craiova

Elena Azoitei Pascani

Elena Bujor Targu  Jiu

Elena Covalenco Dubasari, Rep. Moldova

Elena Fratila Ploiesti

Elena Goron Apateu

Elena Kiss Uricani

Elena Neburac Orhei, Rep. Moldova

Elena Pargariu Petrila

Elena-Bianca Lupan Mastacan  (Borlesti)

Elena-Maria Mihaiu-Stan Bucuresti

Eleonora Astifeni Chisinau, Rep. Moldova

Eliza Closca Constanta

Emanuela    Claudia Fodor Lupeni

Emanuela Petrovici Giroc

Emilia  Alisa Vitejanu Bucuresti

Emilia Gindulescu Roman

Emilia Podaru Baicoi

Emilia-Zamfira Fonoage Muncelu

Erdei Judit Sarmasag

Estera Ivanciu Ciucurova

Eszter Petraschovits Sfantu  Gheorghe

Eunice Mihai Calimanesti

Eva Tollas Medias

Felicia Culda Baia  De  Aries

Felicia Demeter Lupeni

Felicia Turcanu Chisinau, Rep. Moldova
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Filofteia Pletea Constanta

Florin  Costel Ion Oltenita

Florin Mirescu Braila

Florina  Georgeta Lancea Sindrilita

Florina  Ionela Vadan Suceava

Florina  Iuliana Bureata Ploiesti

Florina-Madalina Melinte Bucuresti

Gabriela  Madalina Barsan  Tasca

Gabriela Diaconu Pitesti

Gabriela Hagiu Bucuresti

Gabriela Onisor Tarnova

Gabriel-Gavril Radu  Tatarani

Galina Josan Chisinau, Rep. Moldova

Georgia-Adela Stoica Pantelimon

Georgiana  Daniela Surlea Buzau

Gheorghe Farcasiu Baia  Mare

Gianina Vasilescu Braila

Gina Tiganesteanu Storobaneasa

Gyongyver Korodi Tusnadu Nou

Ida Szente Varghis

Ileana  -  Elena Meteleauca Resita

Ileana Stremtan Vintu  De  Jos

Ilie Tudurean Cimpulung Moldovenesc

Ioan  Florin Danci Sighetu  Marmatiei

Ioana  Aurelia Tircala Maracineni

Ioana  Sorina Niculae Domnesti

Ioana Guiu Pitesti

Ion Cebotari Orhei, Rep. Moldova

Ionela Cretu Edinet, Rep. Moldova

Ionela-Lidia Ratiu Cluj-Napoca

Ionela-Livia Dumitru-Truta Bistrita

Irina Bulgac Chisinau, Rep. Moldova

Irina-Florina Seicaru Joita

Isabela Ardei Bacau

Iulia  Andreia Silindean Arad

Iuliana  Rodica Buta Suceava

Iuliana Panfili Chisinau, Rep. Moldova

Iulica Uta Cluj-Napoca

Janos Dali Alunis

Katalin Kovacs Ciucsangeorgiu

Keisz Persida Satu-Mare

Krisztina  Maria-Kat Nyikos Oradea

Krisztina Demjen Ilisua

Lacramioara  Maria Dediu  Voinesti

Lacramioara Bizga Iasi

Lacramioara Maris Suceagu

Laura Ion Cisnadie

Laura Matasa Onesti

Laura Petcu Bacau

Laura Szabo  Andras Sancraieni

Laura Trifan Sacele

Laurentiu  Nicolae Urs Vulcan

Lavinia  Ionela Caltea Nicolae  Balcescu

Lavinia Cazacu Liteni

Lavinia Georoceanu Craiova

Leontina  Oana  Hantig Satu-Mare

Lidia  Liliana Ailioaie Dersca

Lidia Tisoveanu Salcea  

Ligia Titerlea Mosnita  Noua

Liliana Cosma Braila

Liliana Sporea Bradet

Liliana Sterian Poiana

Liliana Vlas Bucuresti

Lorena Bacioiu Constanta

Loreziana  Paula Diaconescu Targu  Jiu

Luana Nitu Pitesti

Lucia Rotari Chisinau, Rep. Moldova

Lucica  Petronela Aneculaesei Gainesti

Lucretia Marinescu Bistrita

Luminita Grigoriu Iasi

Calificările lunii august



Iuliana  Rodica Buta Suceava

Iuliana Panfili Chisinau, Rep. Moldova

Iulica Uta Cluj-Napoca

Janos Dali Alunis

Katalin Kovacs Ciucsangeorgiu

Keisz Persida Satu-Mare

Krisztina  Maria-Kat Nyikos Oradea

Krisztina Demjen Ilisua

Lacramioara  Maria Dediu  Voinesti

Lacramioara Bizga Iasi

Lacramioara Maris Suceagu

Laura Ion Cisnadie

Laura Matasa Onesti

Laura Petcu Bacau

Laura Szabo  Andras Sancraieni

Laura Trifan Sacele

Laurentiu  Nicolae Urs Vulcan

Lavinia  Ionela Caltea Nicolae  Balcescu

Lavinia Cazacu Liteni

Lavinia Georoceanu Craiova

Leontina  Oana  Hantig Satu-Mare

Lidia  Liliana Ailioaie Dersca

Lidia Tisoveanu Salcea  

Ligia Titerlea Mosnita  Noua

Liliana Cosma Braila

Liliana Sporea Bradet

Liliana Sterian Poiana

Liliana Vlas Bucuresti

Lorena Bacioiu Constanta

Loreziana  Paula Diaconescu Targu  Jiu

Luana Nitu Pitesti

Lucia Rotari Chisinau, Rep. Moldova

Lucica  Petronela Aneculaesei Gainesti

Lucretia Marinescu Bistrita

Luminita Grigoriu Iasi

foreverliving.ro
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Madalina  Adina Zidaru Timisoara

Madalina  Diana  Petcu Ghiroda

Madalina Chirica Constanta

Madalina Muncilianu Saveni

Magda Popa Mandruloc

Marcela Raileanu Brasov

Maria  Lacramioara Hlihor Iasi

Maria  Loredana Tripon Sibiu

Maria  Monalisa Stanciu-Pop Cumpana

Maria Braguta Chisinau, Rep. Moldova

Maria Magdolna Dragoiu Brasov

Maria Moga Sercaia

Maria Pascan Baia  Mare

Maria Pop Sapanta

Maria Reszegh Sfantu  Gheorghe

Maria Romanescu Timisoara

Maria Strete Targu  Mures

Maria Surugui Tandarei

Maria Ticsa Vatra  Dornei

Marian  Stefan Burlan Fagaras

Mariana  Cristina Matei Cosoba

Mariana Moscu Corbu

Mariana Paduraru Iasi

Marilena  -Dumitrita Blaja Bucuresti

Marinela  Adriana Botosaru Pantelimon

Marioara Tigan Dusesti

Marius  Andrei Barboselu Aroneanu

Marius-Petrica Buzea Somesu  Rece

Marta  Rodica Hora Oradea

Melania  Maria Voinea Recea

Melinda Mociran Mocira

Micsunica Dumitru Slobozia  Bradului

Mihaela  Loredana Baldovin  Floresti

Mihaela Anghel Bucuresti

Mihaela Bujor Uliesti

Mihaela Elisei Bacau

Mihaela Lucanu Falticeni

Mihaela Mitrofan Turnu  Magurele

Mihaela Pavaloaie Iasi

Mihaela Popa Valcele

Mihaela Stefan Jilava

Mihaela Tomoiaga Brasov

Mihaela Vanatoru Valea  Lupului

Mihaela-Laura Badea Craiova 

Mihail  Daniel Costin Talpigi

Mihai-Marian Icu Craiova

Miler Magda Suceava

Mirela Mihai Albele

Mirela Stef Baia  Mare

Monica Beschiu Bucuresti

Monica Dragos Arad

Nadejda Rabdau Criuleni, Rep. Moldova

Natalia Crismari Drochia, Rep. Moldova

Natalia Moisei Chisinau, Rep. Moldova

Neagu Anca Moinesti

Nicoleta  Mihaela Targu  Mures

Nicoleta Baluta Bacau

Nikolett Miron Floresti

Oana Delia Cristoreanu Iasi

Octavian Melinte Bistrita

Ofelia Cosma Romania

Olga Prodan Falesti, Rep. Moldova

Olguta Papa Cobadin

Otilia Secasan Resita

Otniel Atudoroae Arad

Ovidiu  Valentin Milian Hodisel

Patricia Abrudan Oradea

Paula Maria Moldovan Baia  Mare

Paula-Simona Curcudel Iasi

Petrica Cotovanu Suceava
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Petronela Acasandrei Catamaresti-Deal

Petronela Virlan Pascani

Radita Micu Modelu

Raisa Iavorschi Chisinau, Rep. Moldova

Raluca  Alina Rosu Suceava

Raluca  Cristina Zuba Curtici

Raluca Pintili Iasi

Ramona Blindu Targu  Jiu

Ramona Stan Oradea

Rares  Gheorghe Campan Bistrita

Rebeca Asoltanei Dumbraveni

Rebeca Pop Dumbravita

Reka Bodor Lunca  De  Sus

Roana  Andreea Ciobotarasu Arad

Rodica Alina Berci Oradea

Rodica Chiran Suceava

Rodica Melnic Edinet, Rep. Moldova

Rodica Vas Sangeorgiu  De  Mures

Rodina Roman Mangalia

Roxana Daria Popa Salonta

Roxana Lucaciu Floresti

Roxana Magyar Arad

Rozalia Covalciuc Ghidfalau

Salome Helici Suceava

Sanda  Monica Mihalescu Prislop

Sanda Ticu Bucuresti

Sara  Minodora Stoica Strejnicu

Sara Matea Corunca

Sarika Botos Carei

Silvia  Laura Nita Pitesti

Silviu Costin Salcea

Simona Chelemen-Popescu Targu  Mures

Simona Loredana Lazar Rm Valcea

Sorin Popa Iermata

Sorina Bolboroiu Bucuresti

Sorina Stoiadin Arad

Stefan Ionica Matraca

Stefana Mocanu Constanta

Stefania Balasz Sannicolau  Mare

Stefania-Simona Hagau Targu  Mures

Szidonia Ilyes Miercurea-Ciuc

Tabita  Daniela Cot Seini

Tatiana Cojocaru Straseni, Rep. Moldova

Teodor  Gabriel Porojan Racovita

Teodora  Adriana Marc Baia  De  Aries

Tudorita Ivan Borcea

Tunde Sinka Sat.Bodoc

Valentina Rusu Chisinau, Rep. Moldova

Vasile Gabriel Mocan Turda

Vasilica Dascalu Umbraresti

Vera Cojocar Chisinau, Rep. Moldova

Victor Huza Sfantu  Gheorghe

Violeta  Mariana Bodeanu Pianu  De  Jos

Violeta Gridan Orastie

Viorel Nastase Gugesti

Viorica Craiu Mihail  Kogalniceanu

Viorica Leonescu Campulung  Moldovenesc

Virgil Blaj Bacau

Zamfira  Elena Pop Tasnad

Zamfira  Leontina Buda Vad

Zenovia-Gratiana Dig Garda De Sus

Zonia Hristian Murgeni

Zsuzsanna Albert Sandominic
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Felicitări 
calificaților!
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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.

Inima Forever,
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