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spus: ”La Forever, ne concentrăm pe ceea ce POT 
face oamenii, nu pe ceea ce nu pot!”. 
Am fost foarte emoţionat când am văzut cum se 
desfășoară lucrurile în jurul meu la Forever 
Direct și m-am gândit la tot binele care a 
început în momentul în care am dat la o parte 
noroiul din calea noastră.

Forever Direct este mai mult decât o poveste 
corporatistă de succes. Este un triumf al viziunii, 
muncii asidue, investițiilor și altruismului. Este 
un exemplu de ceea ce poți construi atunci când 
îți setezi un obiectiv, creezi o viziune și nu 
renunți la activitățile zilnice, care au devenit 
rutină și care pot fi uneori plictisitoare, dar care 
pot construi capodopere.  Nici măcar nu-mi pot 
imagina câte șuruburi sau piulițe țin Forever 
Direct în picioare, dar sunt recunoscător 
oamenilor care au rămas disciplinați și care s-au 
dedicat pentru a se asigura că totul merge în 
direcția potrivită.

Gândește-te la propriul tău câmp de noroi – cu 
alte cuvinte, la pânza goală care îți va permite 
să-ţi creezi propriul Forever.  Rămâi la activitățile 
de bază și construiește-ți cu ajutorul lor propriul 
tablou, propria poveste Forever. 

Folosește produsele, promovează produsele, 
sponsorizează alte persoane, fii Activ cu 4 p.c., 
învață-i și pe alții să facă la fel și fii Eagle 
Manager.  Fă acest lucru, iar în timp, câmpul plin 
de noroi se va transforma într-o afacere 
satisfăcătoare pentru tine și pentru cei pe care îi 
iubești.

Continuă pe drumul tău,

Rămâi la activitățile de bază și construiește-ți 
propriul tablou, propria poveste 

În 2012, Raliul European din Budapesta tocmai se 
încheiase. Împreună cu Rex, membrii echipei 
executive care erau prezenți în Europa au decis 
să facă o vizită în Olanda, pentru lansarea 
depozitului nostru central, care în cele din urmă 
a devenit cunoscut sub numele de Forever 
Direct. Am zburat spre Amsterdam și am mers 
apoi cu mașina 90 de minute în sud, până la noua 
locație. Era o după-amiază ploioasă și friguroasă 
de februarie, cu o umezeală care ne-a pătruns 
până la os. 

Ajunși acolo și stând în noroi și ploaie, ne-a fost 
greu să ne imaginăm cum o să fie acest nou 
spațiu pentru depozitare și distribuție. Văzusem 
înainte planurile depozitului modern, dar în 
momentul acela, tot ce aveam în faţa ochilor era 
un teren plin de nămol. Nu existau clădiri, 
structuri sau drumuri care să ne aducă vizual mai 
aproape de ce descoperisem în schițe și să ne 
ajute să ne imaginăm cum va arăta la final.

La începutul acestei luni – 10 ani mai târziu – 
m-am întors acolo cu Aidan. Desigur, am mai fost 
acolo de multe ori în trecut, însă datorită ridicării 
restricțiilor de călătorie, am avut în sfârșit ocazia 
să revenim după o pauză de doi ani. În timp ce 
stăteam în zona de ambalare, amintindu-mi 
împreună cu Remco Benneker, Director de 
Finanțe, suișurile și coborâșurile prin care am 
trecut pentru a pune proiectul în mișcare acum 
un deceniu, m-a copleşit dintr-odată un 
sentiment de uimire și mândrie pentru tot ce s-a 
realizat acolo.

Peter van Eijk, Directorul de Operațiuni, mi-a 
reamintit că premiata noastră unitate are în 
prezent peste 250 de membri în echipă, care 
deservesc peste 102 țări. Acest lucru este posibil 
datorită echipamentelor care folosesc tehnică de 
vârf, controlate de cele mai avansate sisteme 
informatice din lume. Această combinație între 
oameni și sisteme automatizate face posibilă 

Este uimitor cât de multe se pot obține pornind de la o 
idee, cu pasiune, cu leadership profesional și cu 
perseverență.

procesarea a peste 100.000 de comenzi pe lună.
La Forever Direct, cutiile, produsele, materialele 
de marketing și mărfurile sunt în continuă 
mișcare, dar cu toate acestea, echipa de acolo 
reușește să livreze la timp și fără probleme 
coletele în 99% din timp. Asta este dovada că e 
uluitor ceea ce se poate realiza pornind de la o 
idee, cu pasiune, leadership profesional și 
perseverență. Aceste calități sunt demonstrate 
continuu în Forever Direct și totul începe de la 
Gary Shreeve, care conduce Forever Direct și 
toate operațiunile noastre logistice din întreaga 
lume. Este o muncă imensă, dar cu siguranță se 
află pe mâini bune!

Sigur că suntem foarte mândri de Forever Direct, 
dar se poate spune și că alte companii au astfel 
de centre și sisteme extraordinare, de care sunt 
foarte mândri. Dar vă asigur de un lucru – doar în 
privinţa asta putem fi comparați cu ele. 
Când vine vorba de ceea ce contează cel mai 
mult, oamenii noștri sunt pe primul loc și sunt cei 
mai buni din industrie. În timpul pandemiei nu 
am fost închiși nici măcar o zi. În timpul 
carantinei, când am fost blocați în case și când 
existau atâția factori de distragere a atenției, ei 
au venit la muncă și continuă să vină și astăzi.  
Fac acest lucru pentru a se asigura că FBO din 
Europa primesc ceea ce au nevoie, când au 
nevoie.

Îmi place să mă plimb prin această clădire 
imensă, să discut cu prieteni vechi, în special cu 
cei din comunitatea de asistență socială. Cu mulți 
ani în urmă, Forever Direct a început acest 
parteneriat minunat cu administrația locală. 
Împreună, oferim oportunități de muncă 
persoanelor cu dizabilități.

Forever a primit premii pentru această inițiativă 
și continuă să ofere un mediu de lucru incluziv. 
L-am întrebat pe Directorul General, Neils 
Hommel, despre această relație specială și mi-a 

Gregg Maughan 

Președinte, Forever Living Products
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Oriunde ești acum, la primii pași sau deja FBO experimentat, să 
acumulezi lună de lună punctajul care te-a propulsat la respectivul 
nivel este cel mai bun antrenament. Te pregătește pentru momentul 
când poți urca la înălțimea Eagle-ilor și îți arată cum să fii cel mai 
bun, menținându-te fără pauză printre cei foarte buni.

Secretul succesului - în fiecare zi să fii mai mult decât cu o zi înainte. 
Setați-vă mental pe voi înșivă pentru această convingere și căutați 
acțiuni pe măsură. Setați acest mod de gândire și pentru cei din 
echipa voastră, începători sau FBO cu experiență. 
Acordați-le ajutor, aduceți-le aminte motivul pentru care
muncesc - de ce-ul lor - și dovediți-le permanent că nu sunt singuri 
pe acest drum. Sunt împreună cu voi, sponsorul lor, liderul lor. Cu 
noi și echipa de angajați a companiei.

Toți vă dorim binele și curajul să vă împliniți visurile. Pentru că acolo 
în vârf este loc pentru toată lumea. Descătușează Eagle-ul din tine,
fii activ în fiecare zi. Alege pentru echipa ta oameni energici. 
Din ce în ce mai mulți, lună de lună. Confirmă-ți nivelul lună de lună.
E dreptul tău și șansa ta să fii Eagle. E misiunea ta și a fiecăruia 
dintre noi să facem acest salt nu doar pentru noi înșine și echipa 
noastră, ci deopotrivă pentru întreaga Forever România. Pentru 
compania noastră și pentru țara noastră. 

Suntem împreună în această misiune frumoasă și nobilă. Iar pentru 
noi să fim mereu laolaltă este o bucurie și o onoare. Vă invităm 
cu mult entuziasm în Pattaya anul viitor, să mergem mai mulți ca 
niciodată la o întâlnire a celor mai dinamici vulturi!

Vă îmbrățișăm cu drag din Cancun pe toți,

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

Auzim tot timpul: „Succesul e o stare de spirit. Este 
chiar setarea mentală.” Dar poate că încă vă întrebați 
cum e posibil ca doi oameni, cu același potențial, care 
fac același lucru și depun același efort să obțină deseori 
rezultate diferite?

Experimentul psihologic care a împărțit în două grupuri o echipă 
formată din baschetbaliști de top e un răspuns. Ambele grupuri 
se antrenau la fel de mult. Însă sportivii din primul grup făceau și 
un antrenament separat, doar mental, vizualizând 10 minute pe zi 
că aruncă la coș și de fiecare dată marchează puncte. La sfârșitul 
campionatului s-au comparat rezultatele celor două grupuri din 
aceeași echipă campioană – sportivii care înscriseseră cele mai 
multe coșuri erau fără excepție cei care se antrenaseră și mental.

Când citiți acest mesaj noi ne aflăm deja la Cancun, la unul dintre 
marile evenimente ale anului, unde se întâlnesc Eagle-i din toată 
lumea Forever. Pentru toți cei prezenți aici, Cancun este o dovadă 
că merită să fim în rândul unei asemenea elite. Și mai ales e 
certitudinea că se poate, dacă știm cum să ne setăm mental și 
dacă avem claritatea motivației, pentru a fi perseverenți în cultivarea 
stării de spirit potrivite.

Ești deja Eagle și te afli în Cancun cu noi? Minunat. Deja reprezinți 
o sursă de inspirație pentru echipa ta, pentru generația nouă, 
pentru întreaga echipă Forever România și Republica Moldova. Nu 
ești Eagle? E doar o chestiune de timp. Nu ești Eagle ÎNCĂ. Acest 
ÎNCĂ e mindsetul care te va aduce anul viitor, suntem convinși, 
împreună cu un număr imens de FBO din țara noastră la întâlnirea 
Eagle-ilor din Pattaya, Thailanda.
 
Noi, compania, am luat foarte în serios această formulă care 
asigură stabilitate și conferă creștere sigură afacerii. Și te sprijinim, 
suntem alături de tine cu programe intensive și adaptate, care te 
apropie pas cu pas de călătoria din Thailanda. Așa cum este și 
Acceleratorul Eagle – care îți înlesnește performanțe mai rapide ce 
te duc spre ceea ce contează cel mai mult pentru tine.

DESCĂTUȘEAZĂ 
EAGLE-UL DIN TINE
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Pe 9 septembrie, în 
superba regiune YAZ de 
lângă Brașov, am 
petrecut o zi minunată 
împreună cu 200 de 
Manageri Forever 
România & Moldova.

A�a a fost la 
#IAMA22! 

Ne-am lăsat inspirați de 
cuvintele Country Managerilor 
companiei - Dora & Gabor 
Szocs, care ne-au pus față în 
față cu oportunitatea imensă 
pe care o avem în afacerea 
Forever și cu nenumăratele 
moduri în care ne schimbă 
viața în bine în fiecare zi.

Prof. Dr. Constantin Dumitru Dulcan Ștefania Antone, trainer Learning Architect

Ne-am bucurat și a fost o 
onoare sa îl avem ca invitat 
pe domnul profesor doctor 
Constantin Dumitru Dulcan, 
care ne-a oferit multe resurse 
valoroase pentru un mindset 
puternic la final de an și am 
învățat cum să fim lideri mai 
buni în această perioadă de 
la Ștefania Antone, trainer 
Learning Architect. 

Dr. Gábor Szőcs Country Manager
 Forever România & Rep. Moldova

Dr. Dóra Szőcs, Country Manager 
Forever România & Rep. Moldova
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Ne-am bucurat și a fost o 
onoare sa îl avem ca invitat 
pe domnul profesor doctor 
Constantin Dumitru Dulcan, 
care ne-a oferit multe resurse 
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Dr. Gábor Szőcs Country Manager
 Forever România & Rep. Moldova

Dr. Dóra Szőcs, Country Manager 
Forever România & Rep. Moldova
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Ștefania Antone, trainer Learning Architect

Ne-am îmbrățișat, am zâmbit, am dansat, ne-am distrat și ne-am dat seama încă o dată 
că ceea ce contează cel mai mult pentru noi sunteți voi, oamenii, alături de care trăim 
întotdeauna cele mai frumoase amintiri Forever.

Ziua s-a încheiat cu o super petrecere 
demnă de viitori Eagle-i Manageri, așa 
cum ne stă bine în Forever.

Dr. Gábor Szőcs Country Manager
 Forever România & Rep. Moldova

Am plecat de la #IAMA22 mai bine echipați ca oricând pentru a trece linia de finish a anului 2022 
cu reușitele pe care le merităm!

Vă mulțumim tuturor pentru 
frumoasa experiență #IAMA22 și vă 
așteptăm în număr și mai mare 
anul viitor, la o nouă întâlnire 
extraordinară!

Pentru mai multe imagini cu momentele importante ale evenimentului, găsiți în albumul IAMA22, 
disponibil pe pagina oficială de Facebook a companiei - Forever Living Products România HQ.
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Ștefania Antone, trainer Learning Architect

Ne-am îmbrățișat, am zâmbit, am dansat, ne-am distrat și ne-am dat seama încă o dată 
că ceea ce contează cel mai mult pentru noi sunteți voi, oamenii, alături de care trăim 
întotdeauna cele mai frumoase amintiri Forever.

Ziua s-a încheiat cu o super petrecere 
demnă de viitori Eagle-i Manageri, așa 
cum ne stă bine în Forever.

Dr. Gábor Szőcs Country Manager
 Forever România & Rep. Moldova

Am plecat de la #IAMA22 mai bine echipați ca oricând pentru a trece linia de finish a anului 2022 
cu reușitele pe care le merităm!

Vă mulțumim tuturor pentru 
frumoasa experiență #IAMA22 și vă 
așteptăm în număr și mai mare 
anul viitor, la o nouă întâlnire 
extraordinară!

Pentru mai multe imagini cu momentele importante ale evenimentului, găsiți în albumul IAMA22, 
disponibil pe pagina oficială de Facebook a companiei - Forever Living Products România HQ.
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Success Day 7

Forever Plant  Protein
Știai că vegetarienii / veganii întâmpină mai multe dificultăți 
pentru a obține necesarul zilnic de proteine decât cei care 
consumă carne sau produse de origine animală? Pentru aceștia, 
dar și pentru cei care vor să ia din când în când pauză de la 
dieta cu carne, am creat Forever Plant Protein – o formulă de 
pudră proteică 100% vegană, fără zahăr, fără soia și fără gluten. 

Este ușor de integrat în stilul de viață al oricărei persoane - 
indiferent de preferințele alimentare - și vine la pachet cu o 
mulţime de beneficii.

e

Ce sunt proteinele și de ce avem nevoie de ele?

Proteinele sunt grupuri de molecule numite aminoacizi, care 
se regăsesc în fiecare celulă din organism, cu nenumărate 
roluri în buna funcționare a organismului: cresc masa 
musculară, susțin sănătatea oaselor, contribuie la scăderea 
în greutate și asigură, alături de celelalte elemente nutritive 
esențiale, o stare optimă de sănătate în fiecare zi.

Știai că 
proteinele:

• sunt esențiale pentru viață, deoarece 
sunt prezente în fiecare celulă umană 
(și vorbim de triliarde de celule)? Se 
spune că în jur de 18-20% din corp este 
format din proteine.

• au mai multe beneficii dacă sunt 
consumate dimineața, în special pentru 
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Forever Plant  Proteine

dezvoltarea musculaturii, conform unui studiu 
realizat de Universitatea Waseda din Tokio? 
Un motiv numai bun să-ți începi ziua cu un 
shake Forever Plant Protein, nu-i așa?

• trebuie consumate zilnic, deoarece 
organismul uman nu le poate depozita, așa 
cum face, de exemplu, cu carbohidrații și 
grăsimile? “Durata de viață” a unei proteine în 
organism este de maximum două zile.

De câte proteine avem nevoie? Depinde de fiecare 
persoană, în funcție de sex, vârstă, nivel de 
activitate fizică etc. 

Însă în medie, copiii au nevoie undeva între 13 și 34 
g de proteine zilnic, în funcție de vârstă, un bărbat 
are nevoie de aproximativ 56 g, iar o femeie în jur 
de 46 g. Sursa acestora este alimentația.

O dietă cotidiană echilibrată în fructe, legume, 
pește, carne, lactate, ouă asigură necesarul zilnic 
din acești nutrienți esențiali.
  
Dar să ne gândim puțin: câți dintre noi mâncăm cu 
adevărat sănătos și înglobăm în meniul zilnic câte 
puțin din toate aceste categorii alimentare? Și ce 
facem dacă suntem vegetarieni? Sau vegani? Sau 
mâncăm lactate, dar nu și carne?
 
Este binecunoscut faptul că oul oferă cele mai de 
calitate proteine, iar carnea este principala lor sursă. 
Și unele legume și fructe au proteine – unele mai 
mult decât altele - dar vegetarienii și veganii depun 
eforturi considerabil mai mari pentru a se asigura că 
oferă organismului proteinele fără de care nu ar 
putea funcționa.

Iar noi le oferim o mână de ajutor: shake-ul nostru  
– Forever Plant Protein – vine în sprijinul lor și nu 
numai. Chiar și persoanele care consumă lactate și 
carne pot suferi de carenţe proteice. De aceea, un 
shake proteic pe zi nu poate face decât bine în 
economia funcționării organismului. 
 
De ce Forever Plant Protein?

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. 

Acest shake are un gust delicios atunci când este 
amestecat cu apă sau lapte vegetal, la alegere, fiind 
îndulcit cu stevia, îndulcitor natural, cu zero calorii.

Forever Plant Protein conține un mix de proteine din 
mazăre și semințe de dovleac, bogate în fibre, care 
ajută la menținerea senzației de sațietate și a 
nivelului de energie. 

Proteinele contribuie la creșterea și menținerea 
masei musculare, precum și la menținerea sănătății 
sistemului osos.

Gelul nostru de Aloe vera este obținut din cel mai 
pur gel din interiorul frunzelor de cea mai bună 
calitate, 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. De aceea, nu putea lipsi din compoziția 
noului nostru shake proteic.

Fiecare plic de Forever Plant Protein conține 15 porții 
de pudră proteică pentru shake, a câte 100 de 
calorii fiecare și oferă un grad de sațietate extrem de 
crescut. Se amestecă fiecare măsură cu 240 de ml 
de apă sau lapte vegetal (caju, migdale, ovăz, cocos 
etc.) Dacă nu ești vegetarian, poți opta și pentru 
lapte de origine animală. 

De asemenea, poți folosi pudra proteică și în 
prepararea smoothie-urilor, în care adaugi fructele și 
legumele preferate, pentru o valoare nutritivă 
crescută, în funcție de nevoi. 
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Pudra proteică este ideală și pentru gătit – de la brioșe, clătite, prăjituri și biscuiți, poți găsi nenumărate 
rețete în care s-o amesteci, pentru a te  bucura de preparate mai hrănitoare în fiecare zi.

Beneficii cheie:

• 100% vegan 
• 100 calorii/porție
• fără zahăr 
• fără lapte
• fără soia 
• fără gluten
• aromă de vanilie
• bogat în fibre

Ce alimente conțin proteine?

Forever Plant Protein reprezintă completarea perfectă 
pentru stilul tău de viață sănătos și oferă o abordare 
holistică pentru suplimentarea aportului zilnic de proteine. 
Shake-ul nostru cu proteine din plante are rolul de a 
completa, nu de a substitui alimentele din meniul zilnic. 
Se recomandă integrarea lui într-o dietă care oferă 
organismului toate elementele nutritive (vitamine, 
minerale, acizi grași esențiali etc.) de care are nevoie, nu 
doar proteine. 

Iar dacă ești în căutarea surselor alimentare bogate în 
proteine, îți oferim câteva sugestii, care conțin și alte 
substanțe nutritive esențiale pentru corp:

- carnea slabă (pui, curcan, vită)
- produse lactate (iaurt, brânzeturi, lapte etc.)
- pește
- ouă
- legume (cartof dulce, spanac, mazăre, sparanghel,     

ciuperci, sfeclă roșie etc.)
- fructe (rodii, avocado, caise, mure, nectarine, pepene 

galben, căpșune etc.)
- leguminoase (mazăre, linte, fasole boabe, năut)
- oleaginoase (nuci, migdale, alune etc.)

Cu Forever Plant Protein, este mai 
simplu ca oricând să fii vegetarian sau 
vegan ori să te bucuri de toți nutrienții 
valoroși pe care ți-i oferă natura. 

Peste 1000 de oameni s-au adunat într-un 
suflet în Sala Dacia din Complexul Lux Divina, 
la un nou Success Day, pentru a trăi din plin 
ceea ce contează cel mai mult pentru ei – 
reușitele, spiritul de echipă, de comunitate, 
prietenia și siguranța că sunt în locul care 
contribuie la clădirea visurilor lor, la viața pe 
care și-o doresc atât de mult și care pentru 
noi reprezintă cea mai frumoasă misiune.

Gazde: Angela & Valentin Gherghe, Manageri

Brașovul a simțit din nou, 
pe 10 septembrie, energia 
fără limite și bucuria 
imensă de a fi Forever. 

Success Day

Dr. Gábor Szőcs & Dr. Dóra Szőcs, Country Manageri Forever România & Rep. Moldova
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Ne-am încărcat cu multă energie și motivaţie și 
am intrat în sezonul de toamnă și pe ultima sută 
de metri a anului 2022 cu forțe proaspete pentru 
obiectivele pe care ni le stabilim ca să ajutăm 
oamenii să arate mai bine, să se simtă mai bine și 
să-și construiască cariera și stilul de trai dorite. 

Mihaela & Adrian Dorotovics, Manageri

Dr. Carmen Larion, Safir Manager & membru KLC

Sebastian Iacătă, Safir Manager

Recunoașteri: Club 100

Acrobați, moment artistic

Calificări: Asistent Manageri Calificări: Manageri

Recunoașteri: Super Activi Asistent Supervizori ( >10 p.c. ) Recunoașteri: Super Activi Asistent Supervizori ( 5-9.99 p.c. )

 Day 

Am văzut pe chipurile tuturor emoția reîntâlnirii, 
curiozitatea și nerăbdarea pentru noi începuturi. 

Mihaela & Adrian Dorotovics, Manageri

Dr. Carmen Larion, Safir Manager & membru KLC

Prof. Dr. Constantin Dumitru Dulcan

Sebastian Iacătă, Safir Manager

Calificări Supervizori

 Day 

Mihaela Hudea, Senior Manager, calificat Eagle

 Am redescoperit împreună puterea 
unirii și entuziasmul de a fi într-o afacere care îți 
oferă nenumărate posibilități de împlinire.

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

foreverliving.ro
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Calificări: Georgiana Iulia Todoran, Senior Manager

Calificări: Manageri

Calificări: Sefora & Daniel Herbei, Soaring Manageri
Recunoașteri: Super Activi Asistent Supervizori ( 5-9.99 p.c. )

Pentru mai multe imagini cu 
momentele importante ale 
evenimentului, găsiți în albumul 
SUCCESSDAY-10 septembrie 2022, 
disponibil pe pagina oficială de 
Facebook a companiei - Forever 
Living Products România HQ.

Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă 
așteptăm în număr și mai mare pe 19 noiembrie, la 
ultimul Success Day al anului, în Brașov. Biletele 
vor fi disponibile în curând.

foreverliving.ro

Pentru mai multe imagini cu 
momentele importante ale 
evenimentului, găsiți în albumul 
SUCCESSDAY-10 septembrie 2022, 
disponibil pe pagina oficială de 
Facebook a companiei - Forever 
Living Products România HQ.

Produsul luniiProdusul de  

5

Forever iVision – vezi 
viața cu ochi buni

Produsul de

Forever iVision – un must-have în epoca 
digitală! Chiar acum, când citești acest articol 
pe telefon, tabletă, laptop sau calculator, ochii 
tăi sunt expuși nenumăratelor efecte 
secundare ale ecranelor. 

Tocmai de aceea, când o mare parte din existenţa și munca noastră 
s-a mutat online, am creat un supliment de ultimă generație adaptat 
acestui stil de viață pentru ca tu să vezi mereu viața cu ochi buni.

De ce Forever iVision? Conține un mix inovator de carotenoide, 
vitamine și antioxidanți esențiali pentru ochi. Vitamina A și zincul 
contribuie la menținerea vederii normale, iar vitaminele C și E la 
protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ. 

14 Success Day
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Încearcă-l și tu pe TOMA
Cu câțiva ani în urmă am decis, în familie, să cumpărăm cafeaua 
sub formă de boabe și s-o măcinăm proaspăt înainte de a o 
prepara. Am încercat mai multe mărci, iar în final ne-am oprit la 
o variantă italiană, premium.

Întrucât am făcut cercetarea și în magazine online, 
brandul respectiv a început să mă ”urmărească”, 
afișând bannere în multe pagini pe care le-am 
vizitat ulterior - e vorba de remarketing, un 
instrument des folosit în promovare. Mă 
înscrisesem și la un newsletter și am început să 
primesc recomandări despre alegerea aromelor 
sau modalități de prepare. 
În magazine sau cafenele, ochii îmi cădeau asupra 
logo-ului respectiv. Chiar și în discuții cu prietenii 
am remarcat alte persoane care erau încântate de 
marca aceasta de cafea.

Am făcut, se pare, o alegere bună, care nu m-a 
dezamăgit de-a lungul timpului. Mai mult decât 
atât, am ajuns ca, atunci când gândeam ”cafea”, 
primul cuvânt care-mi venea în minte să fie cel al 
mărcii respective. Ea a ocupat astfel locul cel mai 
de sus al conștientului meu, pe tema aceasta. În 
termeni de studiul consumatorului, fenomenul e 
denumit TOMA.

TOMA este un vechi și bun prieten al celor care 
se ocupă de marketing și vânzări. Acronim al 
expresiei top of mind awareness, el are rolul de 
a păstra o marcă în mintea clientului potențial, 
astfel încât acesta, atunci când are nevoie de un 
produs din domeniul respectiv, să se gândească 
în primul rând la acea marcă.

Încearcă-l și tu pe TOMA! Gândește-te că ai o 
anumită nevoie (încălțăminte de alergat, o 
imprimantă, un vin) și vezi ce mărci îți vin în minte. 

De obicei, sunt brandurile mari, care au investit serios 
în publicitate. Dar, mai mult decât atât, cele care nu 
și-au dezamăgit clienții, oferind produse și servicii de 
calitate.

Ca FBO, TOMA te ajută în dezvoltarea afacerii. Iar 
dacă știi să-l valorifici, poate deveni unul dintre cele 
mai utile instrumente la dispoziția ta. Pentru că el 
contribuie la fidelizarea clienților și la dezvoltarea 
echipei. TOMA are câteva ajutoare, instrumente pe 
care le poți pune la treabă, și te asigur că vei avea 
rezultate remarcabile:

Success Day 5

de

Să nu uităm nici de amestecul puternic de extract 
din afine și Lutemax 2020 — cu zeaxantină și 
luteină studiate clinic. O formulă puternică, unică, 
ce susține deja sănătatea ochilor a milioane de 
oameni din lumea întreagă, printre care și a lor:  

Lucrez aproape zece ore pe zi în fața laptopului, 
fără a mai pune la socoteală timpul petrecut cu 
telefonul sau în fața televizorului. 

Sunt conștientă de faptul că ochii mei sunt 
suprasolicitați permanent, de aceea îi susțin 
cum pot eu mai bine – cu Forever iVision în 
fiecare zi. Nu-mi lipsește din casă niciodată, 
pentru că expunerea la ecrane nu se termină 
aproape niciodată.      (Andra A.)

După doar trei săptămâni de utilizare, am început 
să simt o îmbunătățire a vederii - fără senzația de 
nisip în ochi dimineața - şi să am o privire mai 
limpede. Abia aștept să văd/simt rezultatele finale.
 
Merită încercat, ingredientele sunt minunate și 
toate contribuie la starea de bine a vederii noastre 
și a întregului organism. Este clar că înaintând pe 
axa timpului, începem să avem nevoie de nutrienți 
suplimentari pentru a ne menține în formă toate 
simțurile şi senzațiile, să funcţionăm bine ca întreg. 
(Valeria S.)

Eu am provocări frecvente cu ochii, mai ales în 
această perioadă când totul este online. Forever 
iVision este extraordinar pentru sănătatea lor, dar 
și a întregului organism, datorită ingredientelor pe 
care le conține. De când consum Forever iVision 
am o privire mai limpede, am ochii mai odihniți și 
nu mi-au crescut nici dioptriile.      (Maria F.) 

Nu este deloc un produs scump, dacă vă uitați la 
ce conține. Am văzut produse dedicate ochilor 
doar cu două, trei dintre ingredientele acestuia şi 
care costau exact la fel sau mai mult. 

Este o formulă complexă, care are grijă de corp din 
cap până în picioare, nu doar de ochi. Este alt 
nivel. Îmi place să văd cum evoluează produsele 
Forever în timp. Le consum de zece ani și n-am 
fost dezamăgită niciodată.      (Ileana)

Dacă citim lista de ingrediente, vom observa că 
toate sunt o hrană zilnică pentru ochi - nu trebuie să 
aștepți să ai probleme pentru a-i proteja şi a avea 
grijă de ei. Mai bine îi menții sănătoși cu Forever 
iVision, acest prieten de nădejde. De când îl 
consum, ochii mei se simt excelent. Nu obosesc, 
deşi stau în medie 8-10 ore în faţa ecranelor.
(Diana)

Părerea ta contează și ne ajută să devenim mai 
buni! Tu ai încercat Forever iVision. Abia 
așteptăm să-ţi aflăm opinia. 
O așteptăm cu drag într-un review pe 
https://foreverliving.ro/forever-ivision

foreverliving.roforeverliving.ro
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Un studiu internațional bazat pe un chestionar de 
satisfacție a concluzionat că o mare parte dintre 
clienți încetează să mai cumpere o marcă de 
produse (sau să se implice într-o activitate, 
inclusiv un job) din cauză că au senzația unei 
lipse de apreciere din partea celui care oferă 
produsul, serviciul sau jobul respectiv.

Oamenii se simt ignorați, iar asta vine în 
contradicție cu una dintre nevoile fundamentale 
ale omului: acela de a fi prețuit, de a fi remarcat, 
de a i se acorda atenție. În schimbul acestei 
aprecieri, clienții și colaboratorii îți acordă 
încrederea lor.

Iar încrederea este cărămida cu care se 
construiește orice legătură umană, dar mai 
ales cea comercială, antreprenorială.

Pentru tine, ca FBO, TOMA devine astfel un 
instrument util. Și, mai ales, credincios.

Un newsletter, la rândul lui, e un instrument minunat de 
a-ți ține clienții aproape. Transmite-le, în el, 80% 
informații utile și doar 20% comerciale, pentru ca ei să 
fie interesați să-l primească. Postările social media 
regulate, simpatice și utile câștigă, la rândul lor, atenția 
constantă a clienților și colaboratorilor tăi.

Empatia. Urmărește să te identifici cu cei care-ți susțin 
afacerea, pune-te în locul lor și află care le sunt 
problemele, barierele care-i împiedică să cumpere mai 
mult sau să-și dezvolte propria afacere FBO. Întreabă-i 
direct sau folosește un chestionar online.

După ce-ți răspund, caută idei și soluții, poate chiar 
neconvenționale. Fă ce-ți stă în puteri să-i ajuți. 
Dăruiește o carte de management al timpului unui 
membru al echipei care spune că nu se poate dedica 
suficient activității de FBO.

Organizează o ședință de ”terapie a afacerii” în care să 
discuți cu echipa experiențele prin care trec membrii ei, 
ce nevoi au, ce bariere întâmpină, care ar putea fi 
cauzele, ce recomandă Forever, ce soluții au găsit ei, 
ce decizii pot lua și cum le pot pune în aplicare.

Încearcă-l și tu pe TOMA

Încrederea. Ți s-a întâmplat ca oameni înscriși în 
echipa ta să-și piardă entuziasmul inițial și să se 
implice tot mai puțin în afacere, până când au renunțat 
de tot? Probabil că și-au pierdut încrederea în reușită, 
pentru că nu au avut rezultate, din varii motive.

Rolul tău este să depui un efort susținut, mai ales în 
perioada de inițiere, astfel încât noii înscriși să-și atingă 
primele obiective și să câștige astfel încredere – în ei, 
în produse, în afacere. Ești un antrenor, cuprinzând 
mai multe valențe: coaching, psihologie, cunoașterea 
produselor și a afacerii, dezvoltarea personală.

Lista actuală de clienți. Fiecare antreprenor stă pe o 
mină de aur, iar cei mai mulți nu au habar de acest 
lucru. Fișierul care cuprinde numele și datele de 
contact ale clienților cărora tu le oferi produse Forever 
este, probabil, cel mai valoros element din laptopul sau 
telefonul tău. Păzește-l cu sfințenie și valorifică-l cât 
mai bine.

Clienții tăi actuali pot cumpăra mai mult, dacă știi cum 
să-i abordezi. Ei pot recomanda produsele Forever și 
altora, dacă le ceri acest lucru (și, desigur, dacă sunt 
încântați de efectele lor). Ei vor cumpăra constant, 
dând siguranță afacerii tale, dacă le construiești cadrul 
necesar. 

De exemplu, un abonament: întreabă-i în cât timp 
consumă un litru de gel și oferă-le un un mic dar, dacă 
se angajează să achiziționeze periodic un tri-pack.

Păstrarea legăturii. Este probabil cel mai eficient 
instrument al lui TOMA. Din păcate, și cel mai puțin 
valorificat. În principal pentru că cere efort, iar 
rezultatele, remarcabile de altfel, nu se văd imediat. 

Două lucruri sunt importante la acest instrument.
Unu: să-ți lași imaginația să găsească motive firești 
și utile de a relua legătura cu clienții sau oamenii 
din echipă – să le mulțumești, să-i ajuți, să le spui 
noutăți, să-i feliciți, să-i întrebi sau să le reamintești 
ceva.

Doi: să faci asta periodic, cât mai des, chiar pe 
baza unui program pe care să-l urmezi fără 
întrerupere. La telefon, prin e-mail, mesaje sau prin 
întâlniri personale.

Tehnologia. Folosește o aplicație simplă de tip 
CRM (Customer Relationship Management). 
Găsești multe online, unele gratuite, altele cu 
costuri mici.

Un astfel de program îți va ordona datele de 
contact, va reține informații specifice 
persoanei respective (pe care să le utilizezi în 
comunicare – zile de naștere, hobby, preferințe), 
îți poate aduce aminte periodic să contactezi sau 
poate face asta chiar automat, în locul tău, prin 
email sau SMS.

18
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Un studiu internațional bazat pe un chestionar de 
satisfacție a concluzionat că o mare parte dintre 
clienți încetează să mai cumpere o marcă de 
produse (sau să se implice într-o activitate, 
inclusiv un job) din cauză că au senzația unei 
lipse de apreciere din partea celui care oferă 
produsul, serviciul sau jobul respectiv.

Oamenii se simt ignorați, iar asta vine în 
contradicție cu una dintre nevoile fundamentale 
ale omului: acela de a fi prețuit, de a fi remarcat, 
de a i se acorda atenție. În schimbul acestei 
aprecieri, clienții și colaboratorii îți acordă 
încrederea lor.

Iar încrederea este cărămida cu care se 
construiește orice legătură umană, dar mai 
ales cea comercială, antreprenorială.

Pentru tine, ca FBO, TOMA devine astfel un 
instrument util. Și, mai ales, credincios.

Un newsletter, la rândul lui, e un instrument minunat de 
a-ți ține clienții aproape. Transmite-le, în el, 80% 
informații utile și doar 20% comerciale, pentru ca ei să 
fie interesați să-l primească. Postările social media 
regulate, simpatice și utile câștigă, la rândul lor, atenția 
constantă a clienților și colaboratorilor tăi.

Empatia. Urmărește să te identifici cu cei care-ți susțin 
afacerea, pune-te în locul lor și află care le sunt 
problemele, barierele care-i împiedică să cumpere mai 
mult sau să-și dezvolte propria afacere FBO. Întreabă-i 
direct sau folosește un chestionar online.

După ce-ți răspund, caută idei și soluții, poate chiar 
neconvenționale. Fă ce-ți stă în puteri să-i ajuți. 
Dăruiește o carte de management al timpului unui 
membru al echipei care spune că nu se poate dedica 
suficient activității de FBO.

Organizează o ședință de ”terapie a afacerii” în care să 
discuți cu echipa experiențele prin care trec membrii ei, 
ce nevoi au, ce bariere întâmpină, care ar putea fi 
cauzele, ce recomandă Forever, ce soluții au găsit ei, 
ce decizii pot lua și cum le pot pune în aplicare.
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Încearcă-l și tu pe TOMA

Încrederea. Ți s-a întâmplat ca oameni înscriși în 
echipa ta să-și piardă entuziasmul inițial și să se 
implice tot mai puțin în afacere, până când au renunțat 
de tot? Probabil că și-au pierdut încrederea în reușită, 
pentru că nu au avut rezultate, din varii motive.

Rolul tău este să depui un efort susținut, mai ales în 
perioada de inițiere, astfel încât noii înscriși să-și atingă 
primele obiective și să câștige astfel încredere – în ei, 
în produse, în afacere. Ești un antrenor, cuprinzând 
mai multe valențe: coaching, psihologie, cunoașterea 
produselor și a afacerii, dezvoltarea personală.

Lista actuală de clienți. Fiecare antreprenor stă pe o 
mină de aur, iar cei mai mulți nu au habar de acest 
lucru. Fișierul care cuprinde numele și datele de 
contact ale clienților cărora tu le oferi produse Forever 
este, probabil, cel mai valoros element din laptopul sau 
telefonul tău. Păzește-l cu sfințenie și valorifică-l cât 
mai bine.

Clienții tăi actuali pot cumpăra mai mult, dacă știi cum 
să-i abordezi. Ei pot recomanda produsele Forever și 
altora, dacă le ceri acest lucru (și, desigur, dacă sunt 
încântați de efectele lor). Ei vor cumpăra constant, 
dând siguranță afacerii tale, dacă le construiești cadrul 
necesar. 

De exemplu, un abonament: întreabă-i în cât timp 
consumă un litru de gel și oferă-le un un mic dar, dacă 
se angajează să achiziționeze periodic un tri-pack.

Păstrarea legăturii. Este probabil cel mai eficient 
instrument al lui TOMA. Din păcate, și cel mai puțin 
valorificat. În principal pentru că cere efort, iar 
rezultatele, remarcabile de altfel, nu se văd imediat. 

Două lucruri sunt importante la acest instrument.
Unu: să-ți lași imaginația să găsească motive firești 
și utile de a relua legătura cu clienții sau oamenii 
din echipă – să le mulțumești, să-i ajuți, să le spui 
noutăți, să-i feliciți, să-i întrebi sau să le reamintești 
ceva.

Doi: să faci asta periodic, cât mai des, chiar pe 
baza unui program pe care să-l urmezi fără 
întrerupere. La telefon, prin e-mail, mesaje sau prin 
întâlniri personale.

Tehnologia. Folosește o aplicație simplă de tip 
CRM (Customer Relationship Management). 
Găsești multe online, unele gratuite, altele cu 
costuri mici.

Un astfel de program îți va ordona datele de 
contact, va reține informații specifice 
persoanei respective (pe care să le utilizezi în 
comunicare – zile de naștere, hobby, preferințe), 
îți poate aduce aminte periodic să contactezi sau 
poate face asta chiar automat, în locul tău, prin 
email sau SMS.



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

CLUB100

Ion Badea 

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Aurel & Veronica Meșter

Mihaela & Ovidiu Hudea 

Andreea Gruia

Cristiana & Eugen Dincuță

Niculina & Viorel Ciuchea

Georgeta Stanciu

Dr. Monica & Marian Costiță

Marilena Culișir

Valentina Chelu

Bucurel & Gyongyike Ghirdă

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

CLUB60
Vajda Katalin 

Elena Nicolae

Maria Pop

Silviu & Otilia Ursu

Sefora & Daniel Herbei

Nagy Ernő & Irma 

Ionuț & Georgiana Stroe

Vasilica Crăciun

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion

Niculina Ștefana

Daniel & Maria Parascan

Gizella & Marius Botiș

Petru Daniel Stratinski

Constanța & Dănuț Mei-Roșu
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Ion Badea 

Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

Aurel & Veronica Meșter

Mihaela & Ovidiu Hudea 

Andreea Gruia

Cristiana & Eugen Dincuță

Niculina & Viorel Ciuchea

Georgeta Stanciu

Dr. Monica & Marian Costiță

Marilena Culișir

Valentina Chelu

Bucurel & Gyongyike Ghirdă

Stimulent Forever 21

STIMULENTUL 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 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 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



TOP 20 FBO

Vajda Katalin  
Elena Nicolae 
Petru Daniel Stratinski
Nagy Ernő & Irma  
Sefora & Daniel Herbei 
Constanța & Dănuț Mei-Roșu
Daniel & Maria Parascan  
Silviu & Otilia Ursu  
Ionuț & Georgiana Stroe  
Vasilica Crăciun 
Ion Badea 
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Andreea Gruia 
Mihaela & Ovidiu Hudea  
Niculina & Viorel Ciuchea 
Maria Pop 
Georgeta Stanciu
Valentina Chelu 
Marilena Culișir 
Dr. Monica & Marian Costiță

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 septembrie 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 septembrie.

22 Top Forever
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P.C. non-manageriale

Vajda Katalin
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TOP 20 FBO

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

Ionuț & Georgiana Stroe

P.C. totale

Ionuț & Georgiana Stroe
Aurel & Veronica Meșter  
Vajda Katalin  
Maria Pop   
Camelia Dincuță  
Gizella & Marius Botiș  
Daniel & Maria Parascan  
Dr. Carmen & Dr. Gabriel Emil Larion 
Marius & Milentina Marcus 
Sefora & Daniel Herbei 
Romina & Cristian Doran  
Nagy Ernő & Irma 
Constanța & Dănuț Mei-Roșu 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi  
Kele Monika
Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
Dr. Monica & Marian Costiță
Carina & Sebastian Iacătă
Tatiana Gonț
Derzsi Etelka & Sámuel

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
Neli Bodea Arad Petru Daniel Stratinski

Georgeta Budeanu Valea Budului, BC Mihaela Budeanu

Zinica Daniela Colesniuc Suceava Constantin & Tania Popa

Monica Dragos Arad Ana Andreea Cordos

Oana Gabriela Dumitrescu Iasi Daniela Buimistru

Csaba Fazakas Săcele, BV Csilla Biro & Fazakas Janos

Alexandru Cătălin Indre Coroieni, MM Alexandru Duma

Eva Kinga Kerekes Odorheiu Secuiesc, HR Hajnal Katalin Vajda

Mihaela Cristina Mutiu Sighetu Marmatiei, MM Cristina Anișoara Herbil

Teodor Gabriel Porojan Racovița, DB Viorica & Ștefan Roșu

Cornelia Marie Stoian Iași Oana Gabriela Dumitrescu

24 Calificările lunii iunie
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Calificările lunii  septembrie

  Rodica Volosciuc  Chișinau, Rep. Mold.  Adriana Ochișanu
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Felicitări 
Calificaților!

Nume Localitate Sponsori
Neli Bodea Arad Petru Daniel Stratinski

Georgeta Budeanu Valea Budului, BC Mihaela Budeanu

Zinica Daniela Colesniuc Suceava Constantin & Tania Popa

Monica Dragos Arad Ana Andreea Cordos

Oana Gabriela Dumitrescu Iasi Daniela Buimistru

Csaba Fazakas Săcele, BV Csilla Biro & Fazakas Janos

Alexandru Cătălin Indre Coroieni, MM Alexandru Duma

Eva Kinga Kerekes Odorheiu Secuiesc, HR Hajnal Katalin Vajda

Mihaela Cristina Mutiu Sighetu Marmatiei, MM Cristina Anișoara Herbil

Teodor Gabriel Porojan Racovița, DB Viorica & Ștefan Roșu

Cornelia Marie Stoian Iași Oana Gabriela Dumitrescu

Calificările lunii  septembrie
Asistent Manageri Forever Business Owneri care au obţinut 75 de p.c. în 2 luni 

calendaristice consecutive..

Nume Localitate Sponsori
Liliana Anghel Com. Pantelimon, CT Georgeta Stanciu

Marina Carnat Chișinău, Rep. Moldova Ion Badea

Ana Andreea Cordoș Secusigiu, AR Petru Daniel Stratinski

Cristina Claudia Petanca București Elena Nicolae

Manageri Forever Business Owneri care au obţinut cel puțin 120 de p.c. în 2 luni 
calendaristice consecutive sau150 p.c în 3-4 luni calendaristice consecutive. 

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

Nume Localitate Sponsori
Mihaela Budeanu Valea Budului, BC Viorica & Neculai Bărdașu

Carmen Nechita Constanța Liliana Dudu

Nume Localitate Sponsori
Andreea Gruia Sacalaz, TM Marius & Milentina Marcus



Calificările lunii iunie

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

Pentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro

Pentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro 

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

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

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

Pentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro

Pentru 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

Info 27

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

SEDIU CENTRAL (BUCUREȘTI):
 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

Happy Aloe-Ween

Supervizori Localitate Sponsori      
Giorgiana-Maria Blindu Tg. Jiu Paul Pintean

Ramona Branduse Bistrita Adriana Paltinean

Daniela & Florin Albert Grejdinoiu   București Ana Amza

Mihaela Stanciu Puchenii Mari, PH Andreea Simona Gheorghe

Raluca Tene București Daniela & Florin Albert Grejdinoiu

Calificări Globale

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

26   Calificările lunii septembrie
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Manageri Localitate Sponsori
Marina Carnat Chișinău, Rep. Moldova Ion Badea

Gabriela Dobie Satu-Mare Sefora & Daniel Herbei

Asistent Manageri Localitate Sponsori
Ligia Toma Poienile de Sub Munte, MM Mihaela & Ovidiu Hudea



Calificările lunii iunie 27

Info 27

SUNTEM ONLINE PENTRU TINE:

Pentru informaţii legate de marketing – suport_marketing@foreverliving.ro

Pentru informaţii legate de produse – infoproduse@foreverliving.ro 

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

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

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

Pentru alte tipuri de informaţii – suport_office@foreverliving.ro

Pentru 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

Info 27

Forever Living Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

Forever Living Products Romania HQ

SEDIU CENTRAL (BUCUREȘTI):
 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

Happy Aloe-Ween

foreverliving.ro    

Supervizori Localitate Sponsori      
Giorgiana-Maria Blindu Tg. Jiu Paul Pintean

Ramona Branduse Bistrita Adriana Paltinean

Daniela & Florin Albert Grejdinoiu   București Ana Amza

Mihaela Stanciu Puchenii Mari, PH Andreea Simona Gheorghe

Raluca Tene București Daniela & Florin Albert Grejdinoiu
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Forever Business Owners care au obţinut 2 p.c. în 2 luni calendaristice consecutive.

Adela Miculaiciuc Dud

Adela-Camelia Lupulescu Timisoara

Adela-Monica Cacuci Oradea

Adina  Nicoleta Simoni Huta-Certeze

Adina Severin Onesti

Adina Velea Navodari

Adrian Constantinescu Bucuresti

Adriana Hoblea Oradea

Adriana Morari Suceava

Adriana Olariu Lugoj

Adriana_Ancuta Rujan Mandruloc

Adriana-Cristina Lacatus Costesti

Aida Barbuca Maracineni

Aighiul Niculae Constanta

Ala Niti Orhei, Rep. Moldova

Albert Ervin Baraolt

Alex Mihut Arad

Alexandra  Ioana Rudisteanu Sendriceni

Alexandra  Iuliana Szabo Petrila

Alexandra  Maria Voiculescu Sibiu

Alexandra  Oana Giurca Iezureni

Alexandra Jurj Vladimirescu

Alexandra Simion Balaceanca

Alexandrina  -  Ivon Cretu Comarnic

Alina  Claudia Pintilii Cluj-Napoca

Alina  Elena Brandus Dancu

Alina  Mihaela Gurau Odobesti

Alina Balbaie Craiova

Alina Boleac Miroslava

Alina Iulia Ivasca Arad

Alina Rubei Arad

Alina Viziteu Vulturu

Alina-Gabriela Rusti Suceava

Aliona Guranda Causeni, Rep. Moldova

Aliona Toma Ialoveni, Rep. Moldova

Alisa Pirvulescu Sag

Amalia Pacurar Baia  Mare

Ana  Tereza Mandreanu Bucuresti

Ana Casian Ungheni, Rep. Moldova

Ana Finaga Falticeni

Ana Jeanina Berinde Oradea

Ana Mihalescul Marginea

Ana Negurita Bacau

Ana Tetis Baia  Mare

Ana-Claudia Turanschi Remetea  Mare

Anamaria  -  Corneli Druica Constanta

Asistent Supervizori



29Calificările lunii iunie

foreverliving.ro

Anamaria  Florentina Petcaru Rebra

Anamaria Petrea Brasov

Ana-Mihaela Cinca Jupa

Anca Chechedi Cluj-Napoca

Anca Dobai Apateu

Anca Toma Pitesti

Ancuta Bud Livada

Andra Sabau Marghita

Andrada  Ioana Gusa Campulung

Andreea  Maria Dutescu Bucuresti

Andreea  Oana Burcheci Brasov

Andreea Casalean Secusigiu

Andreea Lador Arad

Andreea Nita Bucuresti

Andreea-Irina Capitaneanu Braila

Andrei Erhan Orhei, Rep. Moldova

Andrei Porubin Chisinau, Rep. Moldova

Andrian Malic Chisinau, Rep. Moldova

Ane-Maria Craciun Resita

Anica Puscas Timisoara

Anina Lichi Brasov

Aura-Florentina Licut Craiova

Aurora Negrea Garda  De  Sus  

Beatrice  Maria Prisecaru Bacau

Beatrix Gyorgy Gheorgheni

Betina Cristurean Orsova

Bogdan-Nicolae Palage Unirea

Camelia  -Diana Pal-Andries Nisiporesti

Camelia  Ramona Galea Oradea

Camelia  Viorica Bodea Tauti

Camelia Anastasiei Cluj-Napoca

Camelia Bota Cluj-Napoca

Camelia-Eugenia Nicoara Baia  De  Aries

Carla  Afrodita Suhaida Timisoara

Carmen Balan  Cirlan Suceava

Catalina Filip Nimaiesti

Cerasela Albisoru Barca

Claudia Breban Satu-Mare

Claudia Florentina Dudas Oradea

Claudia Ionela Rus Tg-Jiu Gorj

Claudia Miron Chisinau, Rep. Moldova

Claudiu Mindreci Timisoara

Constantin Lazar Rastoaca

Corina  Daniela   Popa Bucuresti

Corina  Giorgiana Silimon Turnu  Magurele

Corina Oprea Brasov

Corina Papazoglu Bucuresti

Cornelia Ilciuc Suceava

Corneliu  Ilie Sidor Rasnov

Cristian Puscuta Bacau

Cristina Ana Bucuresti

Cristina Badarau Valea  Lupului

Cristina Belciug Ploiesti

Cristina Butan Bumbesti-Jiu 

Cristina Grigore Piatra-Neamt

Cristina Mirica Sacele

Cristina Paunescu Craiova

Cristina Tricolici Calarasi, Rep. Moldova

Cristina-Maria Bida Iasi

Curcuta Mariana Botosani

Dana Cebanita Edinet, Rep. Moldova

Daniel Dragos Arad

Daniel Ghercioiu Craiova

Darius Libotean Baia  Mare

Deac Felicia Cluj-Napoca

Deak Gyula Capeni

Delia Bala Oradea

Denisa Sipa Secusigiu
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Diana Manaila Popesti-Leordeni

Diana-Carmen Farcas Toaca

Doinita Isvoranu Bacau

Dorina  Alina Bazavan Drobeta-Turnu  Severin

Dorina Grecu Sanmartin

Dorina Rurac Balti, Rep. Moldova

Dragos Bigu Tomesti

Dragos Rosu Bacau

Dumitra Sima Dor  Marunt

Ecaterina Cebotari Anenii Noi, Rep. Moldova

Ecaterina Roca Cleja

Eftimie  Claudiu Pop Rus

Elena  -  Claudia Serban  -  Pantelimon

Elena  Brindusa Mustata Falticeni

Elena  Cornelia Vasile Bucuresti

Elena  Violeta Culea Tandarei

Elena Adelina Calin Cluj-Napoca

Elena Apetrei Iasi

Elena Burlacu Botosani

Elena Cibotari Chisinau, Rep. Moldova

Elena Gutuleac Chisinau, Rep. Moldova

Elena Lupu Cerasu

Elena Mitu Fierbinti-Targ

Elena Raducanu Rovinari

Elena Rotaru Slanic-Moldova

Elena Sipatchin Buhusi

Elena Sirghie Tomesti

Elena-Flavia Vaduva-Matache Calimanesti

Elena-Lacramioara Rusu Botosani

Elisabeta Badina Ploiesti

Emanuela  Florentina Ciornei Lipova

Emanuela Constantinescu Chitila

Emese Sarghie Cecalaca

Emilia Nechita Targu  Mures

Eniko Kolumban Ozun

Erzsebet Toth Feliceni

Estera Popescu Arad

Eva Beno Delnita

Floarea Rus Bistrita

Florentina  -  Laura Gramada Campulung  Moldovenesc

Florentina Madalina Vlad Slobozia

Florin Antoneac Siminicea

Florin Lucea Timisoara

Florina  Andreea Enache Valeni-Dambovita

Florina Adina Varga Cluj-Napoca

Gabriela  Elena Vesea Gepiu

Gabriela  Liliana Antonescu Slatina

Gabriela Cochintu Osica  De  Sus

Gabriela Hutanu Suceava

Gabriela Tantagoi Moldova  Veche

Georgel Costita Popesti-Leordeni

Georgeta Lacatus Vatra  Dornei

Georgeta Palade Galati

Georgeta-Sanda Baciu Piatra-Neamt

Georgiana Dedu Constanta

Gheorghe Costea Bacau

Gianina Cirtiu Ulmeni

Gina Mazilu Bucuresti

Iana Moldoveanu Braila

Ileana  Ofelia Filipoaica Vartop

Ilie Gheorghe Bod

Inga Vladescu Braila

Ioan Bejera Darova

Ioan Hirb Barsana

Ioan Timofte Iasi

Ioana  Camelia Lupse Oradea

Ioana  Lidia Luican Dragutesti

Ioana  Teodora Rus Bucuresti

Ioana Balia Carani

Ioana Bolocan Valea  Glodului

Calificările lunii iunie
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Ioana Feldi Gerausa

Ioana Hortolomei Bacau

Ioana Hrineac Tatarasti

Ioana Mitroi Baile  Govora

Ioana Raluca Cornea Targu Mures

Ioan-Alexandru Cristian Baia  Mare

Ioana-Loredana Iordache Bals

Ionela Carabat Mihail  Kogalniceanu

Ionela Pruteanu Bucuresti

Ionela-Bianca Sandra Stracos

Ionel-Adrian Poplicean Resita

Ionela-Eva Poplicean Resita

Iulia  -Yasminna Buleu Otelu  Rosu

Iulia Aftanache Giarmata

Iulia Teodorescu Ramnicu  Valcea

Iuliana  Mihaela Cotofrei Suceava

Iuliana Profir Bacau

Iuliana Tanase Galati

Jozsef Csiki Tg.Secuiesc

Katalin  Gizella Ghete Nojorid

Kinga  Marta Nagy Papauti

Kovacs Ildiko Bodos

Lacramioara Fuior Constanta

Lacramioara Grigore Topraisar

Lacrimioara Deac Satu-Mare

Larisa Ciurdas Baia  Mare

Larisa Moiseenco Straseni, Rep. Moldova

Laura Anghel Ohaba  Lunga

Laurentiu Petreaca Mangalia

Lavinia Aparaschivei Iasi

Lenuta Alexoaei Navodari

Lenuta Raianu Barlad

Letitia Farcas Zalau

Lia Simon Targu  Mures

Liana-Elena Ciurlica Slanic-Moldova

Ligia Haraseniuc Satu-Mare

Liliana Marcel Sanpetru

Liubov Uritul Chisinau, Rep. Moldova

Livia Matei Rosiori

Liviu Dorlea Bucuresti

Liviu Man Dognecea

Loriana Ochetan Targu  Jiu

Lucescu Alina Badeuti

Lucia  Saltita Corjuc Baia  Mare

Lucia Crina Spataru Bacau

Madalina  Claudia Ninca Palanca

Madalina  Mariana Ghintuiala Galati

Madalina Agache Siret

Madalina Calasnicov Chisinau, Rep. Moldova

Magdalena Carp Cucorani

Magdalena Culbec Iasi

Magdalena-Florina Frasinariu Tulghes

Malvina Bartis-Moldovan Tulghes

Maria  Bianca Visoiu Runcu

Maria Bodin Seitin

Maria Giurgi Sighetu  Marmatiei

Maria Lar Bistrita

Maria Moldovan Pojorata

Maria Muresan Mititei

Mariana Coste Galati

Mariana Grosieriu Salcea

Mariana Rusu Orsova

Mariana Tanase Sibiu

Mariana Vlasin Bacau

Mariana Volf Calinesti

Marieta  Anca Pop Cihei

Marilena Dorobat Intorsura  Buzaului

Marius Alin Bigu Iasi

Marius Vaida Cluj-Napoca

Matis Aura Mosnita  Veche

Calificările lunii iunie
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Mihaela  Ligia Cosman Scheia

Mihaela Alexandrescu Otopeni

Mihaela Cimpanu Suceava

Mihaela Martinas Pildesti

Mihaela Medelete Craiova

Mihaela Nisioiu Campulung  Moldovenesc

Mihaela Pusnei Bacau

Mihaela Saniuta Dumbravita

Mirela Cohut Bratca

Mirela Mustata-Alecu Bucuresti

Mirela Stan Cojasca

Miriam Jicarean Radna

Mona Carmen Bernicu Predeal

Monica  Maria Gherghinu Ramnicu  Valcea

Monica Drimbe Roman

Monica Marc Targu  Lapus

Monica Tatar Satu-Mare

Nadejda Andoni Chisinau, Rep. Moldova

Nadejda Burduh Cimislia, Rep. Moldova

Natalia  Ioana Stan Batarci

Neguta Vasilescu Braila

Nelea Iarmenco Chisinau, Rep. Moldova

Nelu  Georgica Basu Farliug

Nicoleta Nita Podenii  Vechi

Nicoleta Radu Slatina

Nicoleta Verman Mangalia

Oana  Florina Chirila Botosani

Oana Butu Alba  Iulia

Oana Ratiu Baile  1  Mai

Olimpiu Pop Dej

Orsi Agnes Sfantu  Gheorghe

Otniel Stanis Belejeni

Oxana Druta Bucuresti

Parascovia Buga Causeni, Rep. Moldova

Patricia Balan Mosnita  Noua

Paula-Bianca Prunean Apahida

Peter Sandor Sfantu  Gheorghe

Petre Elena Bucuresti

Rahela Contra Pancota

Raisa Minzat Chisinau, Rep. Moldova

Raluca  Nicoleta Benciu Bucuresti

Raluca  Violeta Chereches Acas

Raluca Irimus Tautii-Magheraus

Raluca Patricia Cozma Arad

Ramona  Luiza Gavril Botosani

Ramona Blaga Cintei

Ramona Coteanu Cernesti

Ramona Ionac Coroieni

Rodica  Dorina Aristan Oradea

Rodica Nedea Bucuresti

Rodica Untila Chisinau, Rep. Moldova

Roxana  Diana Macra Bucuresti

Roxana  Elena Amoldovencei Deva

Roxana  Vasilica Bargu Bacau

Roxana Cojocariu Brasov

Roxana Ionescu Ploiesti

Roxana Rotariu Falticeni

Roza Tanko Vlahita

Samuel Dragos Arad

Sangeorzan Floarea Bistrita

Silvia Maria Serban Brasov

Simona  Florica Usurelu Chiajna

Simona Dragan Letea  Veche

Simona Fundeanu Caransebes

Simona Harbuzaru Resita

Simona Murarete Mosnita  Noua

Simona Palade  -  Popa Bacau

Simona-Larisa Soimu Tomesti

Stefan Papp Cluj-Napoca

Stefania Toporan Bistret

Calificările lunii iunie
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Stela Catana Lugoj

Szabolcs  Jozsef Guias Oradea

Szidonia-Brigitta Nagy Targu  Mures

Tabita Olar Cluj-Napoca

Tamara Grecea Medias

Tatiana Munteanu Briceni, Rep. Moldova

Tatiana Nicu Nisporeni, Rep. Moldova

Timea Imreh Targu  Mures

Timea Nagy-Peterdeak Sibiu

Tinca Lungu Galati

Valentina Malai Ungheni, Rep. Moldova

Valentina Mocanu Chisinau, Rep. Moldova

Valentina Rosca Targoviste

Valentina Turcanu Chisinau, Rep. Moldova

Vasile Bucur Adjud

Vasile Iacob Falticeni

Victor Ghiurcanas Darmanesti

Victoria Andries Zarnesti

Victoria Turcanu Chisinau, Rep. Moldova

Viola Tamas Odorheiu  Secuiesc

Violeta Mercea Arad

Violeta Pipirig Iasi

Viorel Bancila Harman

Viorica Grigore Constanta

Virginia Burlacu Serbesti

Voicu  Teodor  Octav Parlea Campia  Turzii

Zorica Erica Cioran Floresti

Calificările lunii iunie
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