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Atunci când un vultur vâneazã pentru hranã, se înalþã ºi este foarte atent a Raliul European din Copenhaga, Danemarca, am auzit un citat 
la viteza vântului, la direcþie, temperaturã ºi probabil chiar ºi la presiune. care mi s-a pãrut cã ar constitui o temã extraordinarã pentru 
Toþi aceºti factori de mediu sunt importanþi pentru el, deoarece Lmesajul acestei luni:

cunoaºterea ºi înþelegerea lor îl ajutã sã ºtie la 

ce altitudine trebuie sã zboare pentru a evita „Lasã-i pe alþii sã trãiascã o viaþã 
vremea potrivnicã, atât de des întâlnitã în comunã, nu o trãi tu.
habitatul vulturilor. De îndatã ce un vultur Lasã-i pe alþii sã se certe din nimic, nu te 
detecteazã primele semne de furtunã, se ridicã certa tu.
imediat ºi zboarã mai sus, acolo unde Lasã-i pe alþii sã plângã din cauza unor 
altitudinea îl fereºte de loviturile furtunii. probleme minore, nu plânge tu.
Aºteaptã acolo, sus, bucurându-se de liniºte Lasã-i pe alþii sã îºi punã viitorul în 
pânã când furtuna trece.mâinile altcuiva, nu þi-l pune tu. ”

Putem sã învãþãm atât de multe din acest - Jim Rohn
exemplu! Prea des, atunci când simþim 

ameninþarea furtunii, în loc sã ne înãlþãm Mi-a plãcut foarte mult semnifica]ia acestui 
aºteptãm sã vedem cât de rãu va fi, ºi astfel ne ci tat . Ne îndeamnã sã ne asumãm 
regãsim în situaþii negative care ne irosesc responsabilitatea pentru acþiunile noastre ºi 
timpul ºi ne seacã energia. O altã lecþie pentru atitudinea pe care o adoptãm în faþa 
valoroasã pe care o putem învãþa de la vulturi succeselor ºi provocãrilor vieþii. Uneori sunt 
este importanþa înþelegerii mediului. Devenind dezamãgit când aud oameni care îi 
experþi în afacere prin cunoaºterea produselor, învinovãþesc pe alþii pentru felul în care trãiesc. 
a Planului de marketing ºi a celor mai bune Am crezut întotdeauna cã sunt responsabil 
metode de abordare a oamenilor ne va ajuta sã pentru viaþa mea. De mine depinde sã hotãrãsc 

ne bucurãm de un succes tot mai mare. ce simt ºi ce gândesc. Consider cã posibilitatea de a ne alege atitudinea 

pe care sã o abordãm este cea mai mare libertate de care ne bucurãm. 
Am spus deseori cã Forever este o companie de giganþi ºi chiar cred 

acest lucru. Voi sunteþi cei mai buni dintre cei mai buni, iar noi vã iubim ºi Faptul cã am avut privilegiul, la Raliul European de la Copenhaga, de a fi 
apreciem ceea ce faceþi. Dar sunteþi mai mult decât giganþi printre alãturi de peste 4.000 de distribuitori din întreaga Europã ºi de a 
oameni. Sunteþi asemenea vulturilor ºi vã invit sã vã înãlþaþi deasupra sãrbãtori împreunã oportunitatea pe care ne-o oferã Forever de a ne 
micilor probleme.  Aºa cum spune citatul:schimba viaþa mi-a confirmat puterea atitudinii ºi a gândirii pozitive. A 

fost emoþionant sã vãd cã atâþia oameni minunaþi au realizat atât de 
„Lasã-i pe alþii sã îºi punã viitorul în mâinile altcuiva, nu þi-l multe lucruri datoritã Planului de marketing al companiei noastre 
pune tu.”extraordinare! Este atât de revigorant sã „absorbi” atitudinea pozitivã! 

Acest lucru îmi încarcã bateriile ºi mã inspirã sã îmi doresc sã fiu mai bun 
Mereu al vostru,ºi sã realizez mai multe lucruri.

Ulf Oscarson, Directorul FLP Scandinavia, ºi 

întregul sãu staff incredibil au fãcut o treabã 

extraordinarã organizând un Raliu de neuitat. 

Este minunat sã fii alãturi de staff ºi de 

distribuitori, sã îi vezi cum muncesc cu pasiune, 

cum se ridicã deasupra problemelor minore ºi 

se concentreazã asupra a ceea ce într-adevãr 

conteazã. Aceste calitãþi mi-au reamintit de 

exemplul pe care ni-l oferã vulturul.

M
E

S
A

J
U

L
 P

R
E

{
E

D
IN

T
E

L
U

I

Rex Maughan 

2    |    iulie 2005

M
E

S
A

J
U

L
 M

A
N

A
G

E
R

IL
O

R
 G

E
N

E
R

A
L

I

   iulie 2005    |    3

RIDIC|-TE FOARTE SUS, 

CA S|  VEZI FOARTE DEPARTE! 
e-am întors acasã de la evenimentul anului cu sentimentul cã 
România a ales traiectoria succesului fãrã limite. Raliul European Ndin Danemarca a arãtat cã echipa noastrã este în plinã 

ascensiune. Ne-am aflat pe locul trei ca numãr de participanþi, cu 
aproape cinci sute de distribuitori care au ajuns la Copenhaga.
 
Imaginaþi-vã cum ne-a crescut tuturor inima atunci când Gregg 
Maughan a lãudat România în faþa întregii Europe FLP, a povestit despre 
relaþia specialã pe care o are el cu þara noastrã ºi ne-a felicitat pentru 
recordurile extraordinare. Imaginaþi-vã cum este ca cei mai buni 
distribuitori FLP din Europa sã aplaude eforturile echipei noastre care a 
reuºit o creºtere de 80% a vânzãrilor faþã de aceeaºi perioadã a anului 
trecut. Cum este ca top distribuitorii noºtri, Vera ºi Aurel Meºter, sã fie 

sã ne menþinem în vârf.

Întâlnirea din Danemarca a fost un eveniment de proporþii, plin de 
optimism ºi energie. Poate cã mulþi dintre participanþii echipei noastre au 
trecut pentru prima oarã graniþa. Ei s-au bucurat de unul dintre darurile 
magnifice pe care ni le face FOREVER, ºansa de a cãlãtori, de a vedea 
lumea în care trãim, de a ajunge în locuri la care am visat de atâtea ori în 
faþa vreunei cãrþi de geografie. Le mulþumim celor care ne-au însoþit în 
Danemarca. ªtim cã nu e întotdeauna uºor sã fii într-un grup mare. Le 
mulþumim pentru cã au reprezentat România ºi au arãtat din nou 
valoarea solidaritãþii. 

Cei care nu au fost acum la Raliul European pot veni la anul. Credeþi-ne, 
va fi ceva cu totul special, pentru cã se va desfãºura la Cannes ºi la Nisa. 
Nu vom pãºi pe covorul roºu al vedetelor de cinema, nu vor fi fanii care sãrbãtoriþi ºi admiraþi de o salã de învingãtori, pentru cã sunt primii noºtri 
strigã sau reporterii care þin toatã atmosfera sub lumina blitzurilor. Dar va diamant safiri.
fi cu siguranþã o ocazie perfectã pentru a primi un alt premiu binemeritat 
de pe o poziþie mai înaltã decât anul acesta. Va fi filmul vieþii noastre ca 
pescãruºi FLP ºi putem face din el o capodoperã.

E timpul sa ne gândim deja la acest raliu. Sã ne apucãm de muncã pentru 
asta, deoarece ºtim cã tot ce ne propunem cu suflet, cu hotãrâre, cu 
entuziasm este posibil, poate deveni realitate. Fiecare lider are menirea 
sã arate echipei sale drumul. Fiecare lider este un exemplu atunci când 
se calificã. Noi toþi putem sã facem acest pas. Noi toþi putem sã ne vedem 
deja pe scena de la Cannes.

Vã dorim tuturor calificarea pentru Raliul European 2006!

Cu consideraþie,Gândiþi-vã ce succes remarcabil înseamnã locul al ºaptelea între þãrile 
atât de puternice ale Europei. ªi nu exagerãm când spunem cã echipa 
FOREVER este un mesager al României, care îi rãspândeºte faima cea 
bunã. E minunat sã atingi o asemenea performanþã, acum este important 

G â n d i þ i - v ã  c e  s u c c e s  
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De ce “un bine necesar”? Am fost obiºnuiþi, cu distrug în mare parte flora intestinalã normalã, cu 
precãdere în perioada de aºa-zisã “tranziþie” pe care consecinþe nefaste asupra sãnãtãþii.
încã o traversãm, cu sintagma “un rãu necesar”, care 

efectelor stresului oxidativ. Celulele organismului 
presupune, întotdeauna, realizarea unui compromis. 

nostru sunt în permanenþã bombardate de aºa-
Când este însã vorba despre sãnãtatea noastrã, nu 

numiþii radicali liberi, molecule extrem de reactive, 
trebuie sã recurgem la compromisuri! Forever Living 

care distrug lipidele de protecþie, proteinele ºi acizii 
Products ne aratã cã acest lucru este posibil!

nucleici (ADN ºi ARN) ai organismului; apare, astfel, 
stresul oxidativ, care favorizeazã îmbãtrânirea 

Un studiu publicat de Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii 
precoce a celulelor ºi instalarea bolilor cronice ºi 

privind ponderea factorilor care intervin în determinarea 
degenerative asociate acesteia.

stãrii de sãnãtate relevã faptul cã factorul principal, 
având o pondere de 43%, îl reprezintã modul de viaþã Pentru a putea rãmâne sãnãtoºi în aceste condiþii, 
ºi alimentaþia. Controlând acest factor important - de organismul nostru are nevoie de ajutor! Forever Living 
altfel, singurul controlabil! - putem spune cã devenim, în Products ne învaþã sã îi oferim armele cu care sã lupte 
foarte mare mãsurã, stãpânii propriei noastre sãnãtãþi. pentru sãnãtate. Corpul nostru are nevoie de detoxifiere, 

de aport adecvat de principii nutritive, de refacerea 
Sã reþinem, deci: o alimentaþie echilibratã ºi un mod de florei intestinale, de combaterea stresului oxidativ. 
viaþã sãnãtos ne pot ajuta la prevenirea apariþiei Toate aceste lucruri le putem face printr-un mod de 
majoritãþii bolilor omului modern! viaþã sãnãtos, în care folosirea suplimentelor nutritive 

Forever Living Products joacã un rol esenþial!
Din pãcate, modul actual de viaþã este caracterizat prin 
sedentarism, obiceiuri nocive (fumat, alcool, droguri...), 
stres, stãri conflictuale. Alimentaþia este în general 
unilateralã, cu valoare nutritivã redusã, alimentele sunt 

Ministerul Sãnãtãþii din România defineºte suplimentele din ce în ce mai procesate chimic, recurgem adeseori la 
nutritive ca „preparate condiþionate sub formã de mâncarea de tip „fast-food”. În consecinþã, ne 
tablete, capsule, drajeuri, pulberi sau lichide, care au în confruntãm cu o scãdere a capacitãþii naturale de 
compoziþia lor nutrienþi (macro- ºi micronutrienþi) ºi/sau apãrare a organismului, în special datoritã:
alte substanþe comestibile, care sunt consumate în 

intoxicãrii cronice a organismului. Deºeurilor 
cantitãþi definite, în mod suplimentar faþã de aportul 

rezultate în urma metabolismului li se alãturã, din 
alimentar obiºnuit.” S-a demonstrat deja cã, în 

pãcate, toxinele pe care le preluãm din mediul 
condiþiile actuale de viaþã ºi alimentaþie, suplimentele 

extern, ºi, în mare mãsurã, chiar prin 
nutritive au devenit o NECESITATE pentru omul modern. 

„al imentaþie”.Capacita tea de epurare a 
Cum le alegem?

organismului este, aproape întotdeauna, depãºitã.

aportului insuficient de principii nutritive prin Suplimentele nutritive ideale trebuie sã fie naturale, 
alimentaþie. Existã un necesar zilnic de principii uºor asimilabile, cu valoare nutritivã ridicatã, sã provinã 
nutritive (vitamine, minerale, aminoacizi, minerale, din zone ecologice - nepoluate ºi, bineînþeles, sã posede 
enzime, fibre alimentare, acizi graºi polinesaturaþi avizul Ministerului Sãnãtãþii. Avizarea Ministerului 
etc.) pe care alimentaþia modernã nu îl mai Sãnãtãþii are drept scop “asigurarea protecþiei sãnãtãþii 
acoperã. populaþiei prin desfacerea pe piaþã a unor produse care 

întrunesc caracteristicile privind calitatea ºi siguranþa distrugerii florei intestinale. Stilul actual de viaþã, 
acestora”, dupa cum precizeazã normele stipulate de alimentaþia nesãnãtoasã, abuzul de antibiotice 
Ordinul Ministerului Sãnãtãþii nr. 282 din 11.05.2001. 

!

!

!

!

Ce sunt suplimentele nutritive?

Produsele FLP nu sunt medicamente, deoarece nu au fost concepute pentru a fi utlizate `n scop diagnostic, 

terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afec]iuni sau grupe de afec]iuni. Pentru orice problem\ de ordin 

medical se impune consult efectuat de medicul de familie.

De ce “un bine 

necesar”? Am fost 

obiºnuiþi, cu precãdere 

în perioada de aºa-zisã 

“tranziþie” pe care încã 

o traversãm, cu 

sintagma “un rãu 

necesar”, care 

presupune, 

întotdeauna, realizarea 

unui compromis. Când 

este însã vorba despre 

sãnãtatea noastrã, nu 

trebuie sã recurgem la 

compromisuri! Forever 
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aratã cã acest lucru 

este posibil!

SUPLIMENTELE 
NUTRITIVE FOREVER - 

UN BINE …NECESAR!
Produsele Forever Living întrunesc cu prisosinþã aceste condiþii: avizului 
Ministerului Sãnãtãþii din România i se alãturã avizele forurilor similare din 
alte peste 100 de þãri din întreaga lume!

bãuturile cu Aloe vera asociate cu Forever Active Probiotic;

Avem, cu siguranþã, nevoie de suplimentele nutritive Forever! 
Acestea ne ajutã sã combatem principalele cauze care duc la 
scãderea capacitãþii naturale de apãrare a organismului ºi, implicit, antioxidanþi Forever: Absorbent-C, A-Beta-Care, Forever Lycium Plus, 
la apariþia bolilor, prin: Fields of Greens, Ginkgo Plus, Garlic-Thyme, Forever Vision, Echinacea 

Supreme, Forever Gin-Chia, bãuturile cu Aloe vera.

ªi iatã cã vedem, din nou, cã „regele” suplimentelor rãmâne gelul stabilizat 
Bãuturile cu Aloe vera (Aloe Vera Gel, Berry Nectar, Bits n' Peaches, Forever 

de Aloe vera, unul dintre cele mai complexe produse pe care ni le oferã 
Freedom), Aloe Blossom Herbal Tea;

natura!

... Sã meditãm, în final, asupra unui dicton latin pe care ar trebui sã ni-l 
reamintim poate mai des în primul rând noi, medicii: „Medicus curat, vitamine: bãuturile cu Aloe vera, Forever Lite, Forever Kids, Absorbent-
natura sonat”.C, A-Beta-CarE, Fields of Greens, Forever Vision, produsele apicole 

pure Forever (Forever Bee Honey, Forever Bee Pollen, Forever Royal 
Medicul trateazã, dar natura vindecã!Jelly);

minerale: bãuturile cu Aloe vera, Forever Lite, Nature-Min, Forever 
Consilierul FLP nu trateazã, pentru cã nu este medic ºi nu devine medic 

Calcium, A-Beta-CarE, Fields of Greens, Garlic-Thyme, produsele 
peste noapte prin înscrierea în Forever. Nu este un vindecãtor, în schimb 

apicole Forever;
este un mijlocitor al incredibilei forþe vindecãtoare a naturii, a puterii ei 

aminoacizi: bãuturile cu Aloe vera, Forever Lite, produsele apicole de a ne ajuta sã ne pãstrãm sau sã ne redobândim SÃNÃTATEA.
Forever, Forever Gin-Chia, Forever Lycium Plus, Forever Multi-Maca;

Sã rãmânem, deci, sãnãtoºi, alãturi de FOREVER LIVING PRODUCTS!enzime: bãuturile cu Aloe vera, Fields of Greens, produsele apicole 
Forever, Forever Kids;

Dr. Dan Tatic,
fibre alimentare: bãuturile cu Aloe vera, Absorbent-C, Fields of Greens; Manager 

acizi graºi polinesaturaþi: Arctic Sea Omega-3, Forever Gin-Chia;

Refacerea florei intestinale: 

Combaterea stresului oxidativ: 

Detoxifiere: 

Aport adecvat de principii nutritive:

!

!

!

!

!

!
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De ce “un bine necesar”? Am fost obiºnuiþi, cu distrug în mare parte flora intestinalã normalã, cu 
precãdere în perioada de aºa-zisã “tranziþie” pe care consecinþe nefaste asupra sãnãtãþii.
încã o traversãm, cu sintagma “un rãu necesar”, care 

efectelor stresului oxidativ. Celulele organismului 
presupune, întotdeauna, realizarea unui compromis. 

nostru sunt în permanenþã bombardate de aºa-
Când este însã vorba despre sãnãtatea noastrã, nu 

numiþii radicali liberi, molecule extrem de reactive, 
trebuie sã recurgem la compromisuri! Forever Living 

care distrug lipidele de protecþie, proteinele ºi acizii 
Products ne aratã cã acest lucru este posibil!

nucleici (ADN ºi ARN) ai organismului; apare, astfel, 
stresul oxidativ, care favorizeazã îmbãtrânirea 
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viaþã sãnãtos ne pot ajuta la prevenirea apariþiei Toate aceste lucruri le putem face printr-un mod de 
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„al imentaþie”.Capacita tea de epurare a 
Cum le alegem?
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acoperã. populaþiei prin desfacerea pe piaþã a unor produse care 
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!

!

!

!

Ce sunt suplimentele nutritive?
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alte peste 100 de þãri din întreaga lume!
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Bãuturile cu Aloe vera (Aloe Vera Gel, Berry Nectar, Bits n' Peaches, Forever 

de Aloe vera, unul dintre cele mai complexe produse pe care ni le oferã 
Freedom), Aloe Blossom Herbal Tea;

natura!

... Sã meditãm, în final, asupra unui dicton latin pe care ar trebui sã ni-l 
reamintim poate mai des în primul rând noi, medicii: „Medicus curat, vitamine: bãuturile cu Aloe vera, Forever Lite, Forever Kids, Absorbent-
natura sonat”.C, A-Beta-CarE, Fields of Greens, Forever Vision, produsele apicole 

pure Forever (Forever Bee Honey, Forever Bee Pollen, Forever Royal 
Medicul trateazã, dar natura vindecã!Jelly);

minerale: bãuturile cu Aloe vera, Forever Lite, Nature-Min, Forever 
Consilierul FLP nu trateazã, pentru cã nu este medic ºi nu devine medic 

Calcium, A-Beta-CarE, Fields of Greens, Garlic-Thyme, produsele 
peste noapte prin înscrierea în Forever. Nu este un vindecãtor, în schimb 

apicole Forever;
este un mijlocitor al incredibilei forþe vindecãtoare a naturii, a puterii ei 

aminoacizi: bãuturile cu Aloe vera, Forever Lite, produsele apicole de a ne ajuta sã ne pãstrãm sau sã ne redobândim SÃNÃTATEA.
Forever, Forever Gin-Chia, Forever Lycium Plus, Forever Multi-Maca;

Sã rãmânem, deci, sãnãtoºi, alãturi de FOREVER LIVING PRODUCTS!enzime: bãuturile cu Aloe vera, Fields of Greens, produsele apicole 
Forever, Forever Kids;

Dr. Dan Tatic,
fibre alimentare: bãuturile cu Aloe vera, Absorbent-C, Fields of Greens; Manager 

acizi graºi polinesaturaþi: Arctic Sea Omega-3, Forever Gin-Chia;

Refacerea florei intestinale: 

Combaterea stresului oxidativ: 

Detoxifiere: 

Aport adecvat de principii nutritive:

!

!

!

!

!
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REÞETÃ PENTRU SUCCES 
Familia Lucica ºi ªtefan Nemeº, Senior Manageri, au 
realizat cã „poþi avea toþi ce-þi doreºti de la viaþã dacã îi 
ajuþi pe alþii sã obþinã ceea ce vor!” Au avut încredere în ei 
ºi speranþa cã ºi ei pot atinge noi culmi cu Forever! ªi au 
reuºit! Eforturile le-au fost rãsplãtite prin calificarea la 
programul Profit Sharing! ªi iatã cã ne-au împãrtãºit, în 
rândurile care urmeazã, câteva dintre secretele succesului 
lor, succes rezervat tuturor celor care cred în ei înºiºi ºi în 
visele lor!

>

>

>

Învaþã repede, pregãteºte-te, antreneazã-te mereu!
Detaºeazã-te de ideea de a deveni vânzãtor de produse!
Alãturã-te elitei învingãtorilor! Învaþã sã fii un învingãtor!

TREBUIE SÃ DEVII FOARTE PRICEPUT ÎN CEEA CE FACI!1

> Persoana care are succes ºtie cã schimbarea, dezvoltarea ºi 
viaþa se întrepãtrund, sunt inseparabile, sunt UNA!

ÎNVAÞÃ SÃ IUBEªTI SCHIMBAREA, DEZVOLTAREA ªI VIAÞA!6

> Eliminã expresia „Dacã aº fi…”!
> Îngroapã-l pe „NU”!
> Gândeºte-te mereu la ceva constructiv pentru colaboratorii tãi 

ºi pentru tine!
> Modeleazã-þi viitorul ºi vei face progrese în atingerea 

obiectivelor!
> Când ajungi în vârf, fii pregãtit sã cobori, iar când eºti jos 

adunã-te, pregãteºte-te ºi începe sã urci din nou!

ÎNGROAPÃ TRECUTUL ÎN FIECARE ZI!2

> 20% din timpul pe care îl aloci pentru afacere îþi va aduce 80% 
din succes!

PRINCIPIUL PARETO7

> Nu poþi trãi în trecut ºi în viitor!
> Bucurã-te de fiecare clipã! Nu vei avea niciodatã mai mult 

decât o clipã pentru a te bucura!

TRÃIEªTE ÎN PREZENT!3

> Bucurã-te de ceea ce ai, dar nu te mulþumi cu puþin!
> Dupã ce ai planificat, îndeplineºte ce þi-ai propus în fiecare zi 

de muncã, pas cu pas, ºi apoi bucurã-te de timpul tãu liber!
> Dacã nu-þi planifici succesul ºi fericirea, cine îþi dã dreptul sã te 

îngrijorezi de lipsa de succes ºi de nefericire?
> Dacã nu-þi planifici þelul unde vrei sã ajungi, ce motiv sau scuzã 

ai sã te îngrijorezi cã nu ai ajuns nicãieri?

PLANIFICÃ-ÞI VIITORUL, ÎN LOC SÃ-ÞI FACI GRIJI 
ÎN LEGÃTURÃ CU EL!4

> Unii se descurcã bine ºi au greutãþi mai mari decât noi!
> Existã, însã, unii care au greutãþi mai mici decât noi ºi ºi-au 

transformat viaþa într-o continuã jelanie!
> Te-ai nãscut pentru a fi fericit, pentru a fi un învingãtor, dar 

nimeni nu are puterea sã te facã fericit pentru mult timp; numai 
tu poþi face asta; este responsabilitatea ta; aceastã datorie nu o 
poþi delega!

NU TE AªTEPTA CA VIAÞA SÃ FIE DREAPTÃ CU TINE!5

> Învaþã sã faci în fiecare lunã 4 puncte!
> Adu cât mai mulþi oameni ºi învaþã-i ºi pe ei sã facã 4 puncte 

pe lunã!

TEORIA CELOR 4 PUNCTE8

> Cel ce abandoneazã nu câºtigã niciodatã, iar un câºtigãtor nu 
abandoneazã niciodatã!

> Câºtigãtorii întotdeauna sunt admiraþi ºi urmaþi; învinºii, 
eventual, sunt … compãtimiþi!

EªTI UN ÎNVINGÃTOR NUMAI ATUNCI CÂND TRECI 
LINIA DE SOSIRE!9

> AI CÂªTIGAT, CONTINUÃ! AI PIERDUT, … CONTINUÃ!

ÞINE MINTE ªI APLICÃ LEGEA OLIMPISMULUI!10

Dragi colaboratori, dacã acceptaþi aceste sfaturi, aveþi încredere în ele 
ºi dacã acþionaþi conform lor, veþi avea viitorul pe care îl doriþi!!!

Cu stimã,

Lucica & ªtefan Nemeº,
Senior Manageri

Mult respect ºi admiraþie pentru directorii generali, Dóra ºi Gábor Szocs, entru fiecare dintre noi existã o stea norocoasã, iar Dumnezeu ne-o 
care ne îndrumã ºi pun atât de mult suflet în tot ceea ce fac pentru noi!trimite atunci când avem mai multã nevoie, când necazurile ne Pcopleºesc, când disperarea ne apasã ºi simþim cã nu mai existã nici 

o speranþã. 

ªi mie aceastã stea norocoasã mi-a adus în dar oferta firmei Forever 

Living Products, prin intermediul sponsorului meu, doamna Elena 

Delescu. Dar, cum un proverb spune cã „Dumnezeu îþi dã, dar nu-þi pune 

ºi în traistã”, a depins numai de mine sã accept sau nu. ªi ce credeþi? Am 

acceptat fãrã sã mai stau pe gânduri. Ce aº fi fost acum dacã nu aº fi 

acceptat, nici nu vreau sã-mi imaginez. ªtiu doar ce sunt acum: un om 

împlinit din multe puncte de vedere. Sã încep cu sãnãtatea, pentru cã ea a 

fost motivul acestei oferte. Pentru mine, în acel moment, o problemã de 

sãnãtate însemna drumul care se îngusteazã tot mai mult, 

transformându-se într-o cãrare, care s-ar fi oprit undeva, fãrã nici o 

speranþã. Acum vãd altfel lucrurile ºi consider cã datoria moralã a celor 

care ºi-au rezolvat diverse probleme este  de a oferi celor care nu ºtiu 

aceastã informaþie atât de preþioasã.

HOTÃRÃªTE PENTRU TINE!Dar când pe lângã sãnãtate þi se mai oferã recunoºtinþã moralã ºi 

materialã, aceasta este de necrezut. Da, de necrezut a fost ºi pentru mine 
Dacã cineva mâna-þi întindela început ºi mi se pãreau atât de departe realizãrile, dar mi-am dorit cu 
Nu ezita, îndrãzneºte ºi-o prinde!adevãrat ºi nu am renunþat. Participând la toate întâlnirile organizate de 
Fii hotãrât ºi-ncepe a munci,sponsorii din linia superioarã: Vera ºi Aurel Meºter, Lucica ºi Gheorghe 
Cã imediat Forever te va rãsplãti.Tãbãcaru, ºi la Jonathan Day, la Bucureºti, am prins curaj ºi entuziasm, 

încredere ºi speranþã. Dacã perseverenþa vã este alãturi, reuºita este 
Îþi va fi greu la începutsigurã, dar numai în colaborare cu munca. Cu toþii trecem prin momente 
Va trebui sã dai ºi un tribut.grele atunci când suntem refuzaþi, dar dacã fiecare refuz îl veþi considera 
ªi te va durea foarte tareo cãrãmidã pentru temelia afacerii voastre, veþi avea o temelie trainicã, pe 
Când vei simþi pe pielea ta acea schimbare.care se va înãlþa o afacere puternicã. Va fi greu sau va fi uºor, vor fi nori 

negri, dar va apãrea ºi soarele. Totuºi, dacã vrem cu adevãrat sã vedem 
Fii harnic, hotãrât, perseverent!curcubeul, trebuie sã acceptãm ploaia. 
Fii blând, cu suflet mare ºi atent!

ªi nu uita cã pentru cel de lângã tineMulþumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, mulþumesc Forever 
Tu reprezinþi oglinda ºi drumul spre mai bine!pentru minunatele oferte, mulþumesc sponsorilor din linia superioarã care 

m-au ajutat ºi m-au încurajat, mulþumesc sponsorului meu direct, Elena 
Elionora PãstrãvanuDelescu, care mi-a oferit oportunitatea! 

Manager

ACORDAÞI-VÃ ªANSA OFERITÃ 
DE STEAUA NOROCOASÃ! 
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> Nu poþi trãi în trecut ºi în viitor!
> Bucurã-te de fiecare clipã! Nu vei avea niciodatã mai mult 

decât o clipã pentru a te bucura!
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TEORIA CELOR 4 PUNCTE8

> Cel ce abandoneazã nu câºtigã niciodatã, iar un câºtigãtor nu 
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Dragi colaboratori, dacã acceptaþi aceste sfaturi, aveþi încredere în ele 
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Cu stimã,

Lucica & ªtefan Nemeº,
Senior Manageri

Mult respect ºi admiraþie pentru directorii generali, Dóra ºi Gábor Szocs, entru fiecare dintre noi existã o stea norocoasã, iar Dumnezeu ne-o 
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Când vei simþi pe pielea ta acea schimbare.care se va înãlþa o afacere puternicã. Va fi greu sau va fi uºor, vor fi nori 

negri, dar va apãrea ºi soarele. Totuºi, dacã vrem cu adevãrat sã vedem 
Fii harnic, hotãrât, perseverent!curcubeul, trebuie sã acceptãm ploaia. 
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ªi nu uita cã pentru cel de lângã tineMulþumesc lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, mulþumesc Forever 
Tu reprezinþi oglinda ºi drumul spre mai bine!pentru minunatele oferte, mulþumesc sponsorilor din linia superioarã care 

m-au ajutat ºi m-au încurajat, mulþumesc sponsorului meu direct, Elena 
Elionora PãstrãvanuDelescu, care mi-a oferit oportunitatea! 

Manager

ACORDAÞI-VÃ ªANSA OFERITÃ 
DE STEAUA NOROCOASÃ! 
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Dr. Zenovia Mateescu
Medic specialist MG - adul]i

Consultant beauty & skincare & make-up 

ALOE VERA PENTRU 

tiaþi cã pãrul - podoaba noastrã capilarã - deshidratarea, decolorarea ºi încetinirea 
este o anexã a pielii? creºterii pãrului?ª

ªtiaþi cã prezenþa unor chimicale ºi a 
ªtiaþi cã pãrul ºi unghiile (sau fanerele) sunt aerosolilor din tuburile în care sunt ambalate 
anexe cutanate de naturã cornoasã, în timp ce marea majoritate a acestor produse constituie 
glandele sebacee ºi sudoripare sunt anexe de un mare dezavantaj pentru mediul 
naturã glandularã? înconjurãtor?

ªtiaþi cã folosirea îndelungatã a spray-urilor ºi ªtiaþi cã oxidanþii folosiþi la  vopsirea  pãrului 
spumelor fixative pe bazã de alcool provoacã în nuanþe de blond deterioreazã aspectul 
îmbâcsirea foliculilor ºi învelirea firelor de pãr pãrului?
cu un strat de lac rigid, responsabil de 

Dacã aºa stau lucrurile, hai sã încercãm sã Ne-am putea gândi la multe: la neºtiinþã, la 
numãrãm de câte ori - pe parcursul unei zile - ne ignoranþã, la neglijenþã…însã, ne-am putea 
spãlãm mâinile, faþa sau de câte ori facem duº, revizui rapid vechea mentalitate, am putea 
mai ales în zilele toride…, chiar dacã nu suntem analiza noile informaþii ºi adopta o atitudine 
murdari, ci doar pentru cã am transpirat, pentru a potrivitã anilor în care trãim. 
ne rãcori, pentru a ne simþi bine, pentru a ne 
înviora… Ba, mai mult decât atât, am putea opta pentru 

folosirea acelor produse care au fost concepute 
ªi atunci, de ce oare pãrul - anexa pielii expusã ºi special pentru a fi folosite în mod frecvent, zilnic, 
supusã acþiunii cãldurii, vântului, prafului, fãrã a provoca nici un neajuns podoabei capilare! 
mirosurilor de tot felul, particulelor nocive din 
atmosferã, secreþiilor glandelor sebacee ºi ªi, pentru cã din multitudinea produselor 
sudoripare - nu este spãlat zilnic, de toatã lumea? destinate îngrijirii pãrului trebuie sã le alegem pe 

cele cu adevãrat potrivite, vã invit sã facem o 
Care sã fie motivul pentru care persistã - la marea scurtã incursiune în lumea guvernatã de Aloe 
majoritate a populaþiei noastre - acest obicei vera. Gelul stabilizat de Aloe vera - practic identic 
greºit, de a nu spãla pãrul zilnic? cu sucul din interiorul frunzei de aloe - posedã 

efect hidratant, umectant, lubrefiant cert, de 
calmare rapidã, motiv pentru care este Care sã fie motivul pentru care o persoanã sã nu 
ingredientul-cheie prezent în toatã colecþia doreascã debarasarea, îndepãrtarea prafului ºi a 
produselor capilare.particulelor de tot felul, prezente în pãr la finele 

unei zile, cu atât mai mult cu cât la efectuarea 
coafurii s-au folosit fixative obiºnuite?

aminoacizi - pentru integritatea papilelor ºi a foliculilor Un ºampon cu pH neutru ºi acþiune delicatã pentru un pãr curat, 
moale, strãlucitor ºi uºor  de pieptãnat. Întregii familii îi va firelor de pãr;
menþine - prin activitatea sa enzimaticã - sãnãtatea firelor de pãr acþiune anti-pruriginoasã - calmeazã iritaþiile scalpului;
ºi a scalpului! O binefacere pentru problematica pãrului ºi pentru 

saponine naturale - curãþã delicat, poate fi utilizat ori de cea a scalpului, deoarece posedã:
câte ori este nevoie;

efect bactericid ºi fungicid - combate mãtreaþa ºi 
formula concentratã - utilizarea parcimonioasã, pentru seboreea;
orice tip de pãr.

activitate enzimaticã - desprinderea ºi dizolvarea 
depozitelor de celule moarte;

>

>

>

>
>

>

{I FRUMUSE}EA P|RULUI NOSTRU Iatã formula celui mai bun balsam revitalizant pentru pãr, pe bazã ºi, astfel, pãrul nu se mai degradeazã uºor, mai ales la vârfuri 
de  aloe, jojoba ºi proteine vegetale! (fenomen de înspicare). Dupã spãlare ºi clãtire cu apã din 

abundenþã, se indicã menþinerea balsamului pe pãr timp de 2-3 
Acest balsam cu pH echilibrat rehidrateazã pãrul deteriorat, minute, dupã care urmeazã clãtirea definitivã ºi uscarea. Este de 
contribuie la refacerea firelor despicate, conferã pãrului o reþinut:
rezistenþã mai mare, strãlucire, volum, maleabilitate ºi uºurintã la utilizarea sa în cadrul gamei de  produse, pentru sinergia 
coafat. Conceput pentru a acþiona sinergic în cadrul gamei, dupã acþiunilor;
o tehnologie de ultimã orã, posedã calitatea de a acþiona delicat, 

utilizarea sa ca tratament de refacere pentru orice tip de dar eficient asupra pãrului, pentru a-i reda starea iniþialã, aspectul 
pãr;sãu vaporos ºi mãtãsos. Ingredientele de bazã - gelul de Aloe 

vera, proteinele vegetale ºi provitamina B5 - nu permit atragerea acþiunea sa antielectrostaticã;
particulelor de praf sau a impuritãþilor, dar acoperã firul de pãr cu 

formula sa concentratã - utilizare parcimonioasã.
o peliculã finã, rehidratantã, reparatorie, protectoare, modelantã 

>

>

>

>

posedã o formulã performantã -  acþiune sinergicã în Un produs modern, necesar modelãrii coafurilor feminine ºi 
masculine, la aproape toate vârstele! Un produs care hidrateazã cadrul gamei;
firul de pãr datoritã prezenþei gelului stabilizat de Aloe vera! Un fortificã ºi reface pãrul, conferã volum, strãlucire, 
produs care poate fi folosit atât pe pãrul umed, cât ºi pe pãrul 

rezistenþã ºi aspect sãnãtos;
uscat, conferind  - în orice moment - un look la modã! 

nu conþine alcool, deci nu provoacã deshidratare firelor 
de pãr;Nu uitaþi, FOREVER ALOE STYLING GEL:

este disponibil ̀ ntr-o cantitate avantajoasã: 227 ml

>

>

>

>

Un fixativ fãrã alcool - îmbogãþit cu vitamine ºi gel stabilizat de B5,constituie atu-urile acestei formule modelante, fixatoare, 
Aloe vera - asigurã un aspect natural ºi o menþinere îndelungatã a rehidratante ºi protectoare, care:
coafurii! fixeazã pãrul fãrã nici un pericol;

reface nivelul de hidratare, modificat de uscarea la cald Forever Aloe Pro-Set  nu provoacã deshidraterea pãrului sau un 
sau expunerea la soare;apect îmbâcsit al coafurii, aºa cum se întâmplã dupã utilizarea 

unor fixative care conþin alcool. Pentru a rãspunde celor mai poate fi utilizat în cadrul gamei pentru o acþiune 
exigente cereri ale consumatorilor, FLP a realizat acest spray sinergicã;
fixativ fãrã alcool, de o deosebitã calitate a ingredienþilor. Formula 

nu conþine alcool; nu afecteazã mediul înconjurãtor; 
non-alcoolicã, prezenþa apei purificate ºi a gelului stabilizat de 

posedã un ambalaj practic ºi elegant (178 ml).Aloe vera, alãturi de proteine vegetale ºi provitaminã 

>

>

>

>

>

ALOE JOJOBA CONDITIONING RINSE ALOE JOJOBA CONDITIONING RINSE 

ALOE JOJOBA SHAMPOOALOE JOJOBA SHAMPOO

FOREVER ALOE STYLING GELFOREVER ALOE STYLING GEL

ALOE PRO-SETALOE PRO-SET

ªtiaþi cã folosirea ALOE FIRST s-a dovedit a fi o mãsurã de protejare a pãrului faþã de acþiunea 
nocivã a factorilor de mediu, a clorului din apa de robinet, precum ºi  o binevenitã protecþie în 
etapa premergãtoare aplicãrii soluþiilor pentru obþinerea de ondulaþii permanente  ce provoacã 
deshidratare intensã?

ªtiaþi cã ALOE VERA GELLY este preferat de hair-styliºti pentru protecþia scalpului înainte de 
vopsiri ºi ondulaþii permanente ºi de cadre medicale în cazul seboreei, al unor eczeme, al 
psoriazisului sau în unele cazuri de impetigo?

S|N|TATEA
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vopsiri ºi ondulaþii permanente ºi de cadre medicale în cazul seboreei, al unor eczeme, al 
psoriazisului sau în unele cazuri de impetigo?

S|N|TATEA
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atâtea steaguri tricolore, O fericire fãrã cuvinte a însemnat ºi participarea din anul 

animaþi de directorii acesta, în luna iunie, la Raliul European care s-a desfãºurat la 

generali Dóra ºi Gábor Copenhaga, în Danemarca. Copenhaga, oraºul în care 

Szocs, alãturi de care, Andersen a creat nemuritoare poveºti, oraºul vegheat  de 

parcã  mol ips i t  de  Mica Sirenã, s-a dovedit a fi locul ideal pentru acest eveniment 

entuziasmul nostru, a European. O þarã - Danemarca ºi o capitalã - Copenhaga, cu 

stat ºi Rolf Kipp, Dublu oameni ce iubesc liniºtea, aerul curat, miºcarea pe jos sau pe 

Diamant în Germania. bicicletã, pentru a reduce sursele de poluare, într-un cuvânt 

Prezenþa lui Rolf Kipp în pace ºi liniºte sufleteascã. Aceasta a fost impresia mea despre 

sectorul României a fost o motivaþie în plus pentru echipa gazda Raliului European, impresie la care se adaugã 

noastrã, care s-a dovedit a fi cea mai activã participantã la acest tenacitatea, ospitalitatea ºi dragostea de þarã a danezilor.

Raliu. Entuziasmul molipsitor al României,  care a dat o patã de 

culoare acestei reuniuni europene a FLP, a fost remarcat de Am participat la toate raliurile europene, dar cea mai bunã 

staff-ul firmei prin glasul lui Gregg Maughan, prim - organizare ºi cel mai bun program realizat a fost la 

vicepreºedinte, care ne-a felicitat. Aprecierea lui Gregg a Copenhaga. Muzicã, dans, motivaþie, emoþie ºi bucurie au fost 

însemnat pentru noi momentul bucuriei maxime pentru cei care laitmotivele acestei întâlniri europene. Pe scena Forumului am 

vãzut ce înseamnã succesul în viaþã, alãturi de FLP. Calificãri ne-au fãcut sã scriem dragoste ºi fericire într-un cuvânt. 
europene, la toate nivelurile din Planul de marketing, au Minute în ºir România a aplaudat ºi a fost aplaudatã de întreaga 
motivat întreaga asistenþã. salã ce numãra câteva mii de pescãruºi din toatã Europa.

România a fost prezentã pe scenã prin cei 

calificaþi la acest eveniment, dar ºi prin 

recunoaºterea familiei Vera ºi Aurel Meºter la 

nivelul de Diamant Safir. Echipa României a 

fost la înãlþime ºi de aceastã datã prin 

manifestãrile din salã, dar ºi de pe scenã.  O 

scenã neîncãpãtoare de pescãruºi din 

România calificaþi la acest Raliu.

Sala a fost ºi ea o scenã cu 500 de pescãruºi 

din toatã þara, care au cântat ºi au fluturat tot 

RALIUL EUROPEAN

DANEMARCADANEMARCA
COPENHAGA 2005COPENHAGA 2005

Calificarea la nivel de Diamant Safir a familiei Meºter, locul 7 în 

Europa ºi o creºtere cu 80% faþã de anul trecut aratã cã, prin 

muncã cinstitã, corectã ºi onestã, România ºi-a câºtigat 

respectul întregii Europe, prin apartenenþa la FLP.

Aceste rezultate, ne onoreazã dar ne ºi motiveazã pentru anul 

viitor la Raliul din Franþa, la Cannes ºi Nisa, unde va trebui sã 

mergem în numãr cât mai mare ºi cu rezultate pe mãsurã.

Momentul culminant al acestei întâlniri a iubirii între oameni ºi 

pentru oameni l-a reprezentat discursul fondatorului FLP, Rex 

Maughan, care a captivat întreaga asistenþã. Aproape cã nimeni 

nu mai respira. Cuvintele lui motivante ºi mesajul sãu ne-au 

vrãjit pur ºi simplu.

Tot ce am trãit la Copenhaga, la intensitate maximã, ne-a 

convins cã nimic nu este imposibil în aceastã afacere care oferã 

ºanse egale pentru toþi.

Mulþumim Rex!

Mulþumim Gregg!

Mulþumim Copenhaga! Ai fost la înãlþime!

Mulþumesc echipei din România!

Valentin & Sonia Florescu

Manageri

n viaþã existã ºanse care nu pot fi ratate. Forever Living Products este o asemenea ºansã. „Afacerea Î dragostei” face ca tot mai mulþi oameni sã spunã: „Nu ºtiu ce s-ar fi întâmplat dacã nu ar fi existat FLP.”

Pentru neavizaþi, „þeluri ºi vise” sunt cuvinte abstracte. Pentru cei care au încercat ºi au gustat preþul 

apartenenþei ºi al succesului în FLP, cele douã cuvinte înseamnã un mod de viaþã. Sãnãtate, o casã, o 

maºinã, prieteni, cãlãtorii în toate colþurile lumii înseamnã fericire.
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atâtea steaguri tricolore, O fericire fãrã cuvinte a însemnat ºi participarea din anul 

animaþi de directorii acesta, în luna iunie, la Raliul European care s-a desfãºurat la 

generali Dóra ºi Gábor Copenhaga, în Danemarca. Copenhaga, oraºul în care 

Szocs, alãturi de care, Andersen a creat nemuritoare poveºti, oraºul vegheat  de 

parcã  mol ips i t  de  Mica Sirenã, s-a dovedit a fi locul ideal pentru acest eveniment 

entuziasmul nostru, a European. O þarã - Danemarca ºi o capitalã - Copenhaga, cu 

stat ºi Rolf Kipp, Dublu oameni ce iubesc liniºtea, aerul curat, miºcarea pe jos sau pe 

Diamant în Germania. bicicletã, pentru a reduce sursele de poluare, într-un cuvânt 

Prezenþa lui Rolf Kipp în pace ºi liniºte sufleteascã. Aceasta a fost impresia mea despre 

sectorul României a fost o motivaþie în plus pentru echipa gazda Raliului European, impresie la care se adaugã 

noastrã, care s-a dovedit a fi cea mai activã participantã la acest tenacitatea, ospitalitatea ºi dragostea de þarã a danezilor.

Raliu. Entuziasmul molipsitor al României,  care a dat o patã de 

culoare acestei reuniuni europene a FLP, a fost remarcat de Am participat la toate raliurile europene, dar cea mai bunã 

staff-ul firmei prin glasul lui Gregg Maughan, prim - organizare ºi cel mai bun program realizat a fost la 

vicepreºedinte, care ne-a felicitat. Aprecierea lui Gregg a Copenhaga. Muzicã, dans, motivaþie, emoþie ºi bucurie au fost 

însemnat pentru noi momentul bucuriei maxime pentru cei care laitmotivele acestei întâlniri europene. Pe scena Forumului am 

vãzut ce înseamnã succesul în viaþã, alãturi de FLP. Calificãri ne-au fãcut sã scriem dragoste ºi fericire într-un cuvânt. 
europene, la toate nivelurile din Planul de marketing, au Minute în ºir România a aplaudat ºi a fost aplaudatã de întreaga 
motivat întreaga asistenþã. salã ce numãra câteva mii de pescãruºi din toatã Europa.

România a fost prezentã pe scenã prin cei 

calificaþi la acest eveniment, dar ºi prin 

recunoaºterea familiei Vera ºi Aurel Meºter la 

nivelul de Diamant Safir. Echipa României a 

fost la înãlþime ºi de aceastã datã prin 

manifestãrile din salã, dar ºi de pe scenã.  O 

scenã neîncãpãtoare de pescãruºi din 

România calificaþi la acest Raliu.

Sala a fost ºi ea o scenã cu 500 de pescãruºi 

din toatã þara, care au cântat ºi au fluturat tot 

RALIUL EUROPEAN

DANEMARCADANEMARCA
COPENHAGA 2005COPENHAGA 2005

Calificarea la nivel de Diamant Safir a familiei Meºter, locul 7 în 

Europa ºi o creºtere cu 80% faþã de anul trecut aratã cã, prin 

muncã cinstitã, corectã ºi onestã, România ºi-a câºtigat 

respectul întregii Europe, prin apartenenþa la FLP.

Aceste rezultate, ne onoreazã dar ne ºi motiveazã pentru anul 

viitor la Raliul din Franþa, la Cannes ºi Nisa, unde va trebui sã 

mergem în numãr cât mai mare ºi cu rezultate pe mãsurã.

Momentul culminant al acestei întâlniri a iubirii între oameni ºi 

pentru oameni l-a reprezentat discursul fondatorului FLP, Rex 

Maughan, care a captivat întreaga asistenþã. Aproape cã nimeni 

nu mai respira. Cuvintele lui motivante ºi mesajul sãu ne-au 

vrãjit pur ºi simplu.

Tot ce am trãit la Copenhaga, la intensitate maximã, ne-a 

convins cã nimic nu este imposibil în aceastã afacere care oferã 

ºanse egale pentru toþi.

Mulþumim Rex!

Mulþumim Gregg!

Mulþumim Copenhaga! Ai fost la înãlþime!

Mulþumesc echipei din România!

Valentin & Sonia Florescu

Manageri

n viaþã existã ºanse care nu pot fi ratate. Forever Living Products este o asemenea ºansã. „Afacerea Î dragostei” face ca tot mai mulþi oameni sã spunã: „Nu ºtiu ce s-ar fi întâmplat dacã nu ar fi existat FLP.”

Pentru neavizaþi, „þeluri ºi vise” sunt cuvinte abstracte. Pentru cei care au încercat ºi au gustat preþul 

apartenenþei ºi al succesului în FLP, cele douã cuvinte înseamnã un mod de viaþã. Sãnãtate, o casã, o 
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untem deja la jumãtatea lunii iulie ºi Super Raliul 
Internaþional din Las Vegas se apropie. Cei care s-Sau calificat ºi vor fi acolo cu siguranþã abia 

aºteaptã momentul plecãrii ºi sunt în febra pregãtirilor, 
iar cei care anul acesta nu vor participa la Raliu sunt tot 
mai motivaþi sã facã tot posibilul pentru a fi acolo anul 
viitor. 

FLP International ne-a obiºnuit cu întâlniri totdeauna la 
superlativ, iar anul acesta ne garanteazã cã Raliul din 
Las Vegas va fi unul de neuitat, care meritã toate 
eforturile de pregãtire. Datoritã creºterii continue a 
numãrului participanþilor, programul Raliului a suferit 
câteva modificãri, menite sã asigure o organizare cât 
mai bunã. Vã prezentãm în rândurile de mai jos câteva 
dintre aceste schimbãri:

! Cina Internaþionalã va avea loc joi seara (în loc de 
miercuri, aºa cum era în anii trecuþi).

! Sunt atât de multe lucruri de vãzut ºi de fãcut în Las 
Vegas, încât s-a decis ca seara de vineri sã rãmânã 
la dispoziþia Dvs., pentru a explora pe cont propriu 
„oraºul care nu doarme niciodatã”. Veþi avea timp 
suficient sã exploraþi celebrul Strip, sã luaþi cina într-
unul dintre faimoasele restaurante din Las Vegas 
sau chiar sã participaþi la diferite spectacole. Dacã 
preferaþi sã rãmâneþi la hotel, aveþi la dispoziþie un 
spaþiu de 8 hectare cu facilitãþi de recreere. Puteþi sã 
vã relaxaþi la piscinã sau chiar sã jucaþi o partidã de 
golf!

Toate evenimentele vor avea loc la North Hall Las 
Vegas Convention Center (localizat chiar lângã hotel). 
Participarea la aceste evenimente este condi]ionat\ de 
nivelul de calificare ob]inut. Banchetul Raliului se va 

Joi, 4 august

Lansarea noilor produse

10 a.m. - 12 p.m.
               ***

Strategii de vânzare a noilor 
produse

12 p.m. - 8 p.m. 

Cin\ Interna]ional\
8 p.m. - 10 p.m

Vineri, 5 august

Super Raliul Internaþional 
- Ziua 1 - 

Recunoaºteri speciale

9 a.m. - 1 p.m.

***

Strategii de vânzare a noilor 
produse

1 p.m. - 8 p.m.

Sâmbãtã, 6 august

Super Raliul Internaþional 
- Ziua 2 - 

Recunoaºteri speciale

2 p.m. - 6 p.m.

***

Banchetul Super Raliului 

8 p.m. - 10 p.m.

þine la Hilton Center, în incinta hotelului. ! 1931 - sunt legalizate jocurile de noroc în 
NevadaOraºul Las Vegas, supranumit „capitala 

! 1940 - populaþia Las Vegas-ului ajunge la mondialã a distracþiei”, este zona „fierbinte” 
8.422 de locuitoriperfectã pentru distracþii încântãtoare, 

! 1947 - EL Rancho este prima mare staþiune emoþionante, unice! Puteþi alege între „senzaþii 
de odihnã construitã pe The Striptari”, oferite de montagne-rousse ºi alte facilitãþi 

! 1963 - singura datã din istorie când Las puse la dispoziþie de parcurile de distracþii, 
Vegas-ul este închis în memoria asasinãrii cazinouri, celebrul Circ al Soarelui, unde se þin 
preºedintelui John F. Kennedyconcerte ºi demonstraþii de magie ale unor 

! 1966 - Howard Hughes ajunge sã locuiascã artiºti celebri, precum Celine Dion sau renumiþii 
la Desert Innmagicieni Penn & Teller.

! 1975 - veniturile din jocuri de noroc ating 
impresionanta cifrã de 1 miliard de dolariLas Vegas-ul a crescut ºi s-a schimbat pe 

! 2003 - 24.463 de conferinþe sunt þinute în parcursul ultimilor 100 de ani. În 2005, de altfel, 
Las Vegaspe data de 15 mai, s-a sãrbãtorit cea de-a 100-a 

! 2005 - este terminatã construcþia hotelului aniversare a oraºului! Iatã o scurtã prezentare a 
Wynn, cel mai scump hotel din istorie, reperelor dezvoltãrii oraºului!
evaluat la 2,6 miliarde de dolari!

! 1905 - se întemeiazã oraºul Las Vegas prin 
scoaterea la licitaþie a teritoriului pe care 
este construit

HOTELUL LAS VEGAS HILTON

Hotelul Hilton existã, în Las Vegas, începând din anul 1969. Are 3174 de camere ºi se aflã 
în apropierea Centrului de Conferinþe ºi a legendarului „Strip”. Veþi beneficia, astfel, de o 
poziþie ultracentralã, de talie mondialã, pentru cumpãrãturi ºi divertisment. Aveþi, de 
asemenea, la dispoziþie o suprafaþã de 8 hectare cu facilitãþi de recreere, precum piscinã 
încãlzitã, piscinã cu valuri, terenuri de tenis, servicii complete spa ºi fitness. Hotelul 
dispune ºi de un teren de golf cu 9 gãuri ºi de o pistã de jogging în aer liber! Ca o facilitate 
în plus pentru dumneavoastrã, aici existã ºi o staþie pentru noul Monorail.

V-am convins cã Super Raliul Internaþional va fi ºi anul acesta un eveniment de neuitat?

bazã de gel stabilizat de Aloe vera!u mai este un secret pentru nimeni faptul cã radiaþiile solare sunt, 
Pentru obþinerea unui bronz superb, este indicat sã respectaþi câþiva paºi:o datã cu trecerea anilor, tot mai puternice ºi - implicit - mai Nnocive. Întrebãrile care se pun sunt: „Cum ne protejãm de efectele 

negative ale expunerii la soare?”; „Existã alternative de a avea pielea Exfolierea delicatã a pielii (aveþi la dispoziþie Aloe Scrub) permite 
frumos bronzatã ºi pentru cei cãrora le este interzis sã meargã la plajã?” obþinerea unui bronz uniform!

Hidratarea pielii (puteþi folosi cu succes Aloe Lotion sau Aloe 

Moisturizing Lotion) este foarte importantã pentru aplicarea cât mai Forever Living Products ne oferã rãspunsuri ºi soluþii pertinente la aceste 

uniformã a emulsiei autobronzante!probleme!

Aplicaþi Aloe Sunless Tanning Lotion dupã baie sau duº, în strat 

subþire, fãrã a insista în zona coatelor, genunchilor sau gleznelor!Dacã sunteþi îndrãgostiþi de valurile mãrii, de o baie în piscinã sau 

preferaþi câteva ore de plajã într-o poieniþã de munte, nu uitaþi sã aveþi 

întotdeauna la Dvs. Aloe Sunscreen! Câteva sfaturi utile:

Reaplicaþi produsul dupã 4-5 ore, pânã la obþinerea nuanþei dorite! 
Realizat din ingrediente naturale ºi având la bazã gel stabilizat de Pentru întreþinerea culorii, folosiþi Aloe Sunless Tanning Lotion din 
aloe, Aloe Sunscreen reprezintã un filtru solar eficient, cu factor de 2 în 2 zile!
protecþie solarã (SPF) 30, fapt ce îl recomandã cu succes ºi în cazul Evitaþi contactul cu hainele ºi piesele de mobilier pânã la uscarea 
copiilor. completã!

Aloe Sunscreen are o formulã rezistentã la apã, Spãlaþi-vã bine mâinile dupã aplicare!
asigurându-vã protecþia chiar ºi dupã 40 Nu uitaþi! Aloe Sunless Tanning Lotion nu conþine filtre/agenþi 
de minute de activitate acvaticã. ecran, deci nu vã protejeazã de efectele nocive ale radiaþiilor UVA ºi 
Agenþii de hidratare ºi umectare din UVB!
compoziþia sa conferã pielii Dvs. un 

optim de hidratare chiar ºi dupã Trucuri pentru o vacanþã fãrã griji:
încetarea expunerii la soare. Aloe First - spray calmant pe bazã de aloe, propolis ºi un complex de 

11 plante - reprezintã soluþia salvatoare în cazul apariþiei arsurilor 
Câteva sfaturi utile: solare, a leziunilor cutanate minore, a deshidratãrii pãrului! 

Aplicaþi produsul pe toate zonele expuse Aloe Lips cu Jojoba este ideal pentru protecþia buzelor, a cãror piele 
la soare, cu minim 15-30 de minute este de 7 ori mai subþire decât cea a mâinilor. Neavând glande 
înaintea expunerii! sebacee care sã o hidrateze, pielea buzelor are tendinþe accentuate 
Reaplicaþi dacã apare senzaþia de de uscare, crãpare ºi iritare! 
uscãciune a pielii sau dupã 40 de minute Aloe Vera Gelly - cu consistenþã de gel translucid - are proprietãþi 
de activitate acvaticã! calmante, fiind ideal pentru tratarea iritaþiilor sau a arsurilor!
Nu uitaþi! Un bronz sãnãtos este ºi un Aloe Lotion ºi Aloe Moisturizing Lotion - 2 emulsii hidratante, 
bronz de duratã… numai cu Aloe ideale în cazul epidermelor sensibile, afectate de razele soarelui, de 
Sunscreen! vânt, praf, etc. 

Nu aveþi voie sã staþi la plajã, dar iubiþi pielea 

de culoarea ciocolatei? Nimic mai simplu! Vã dorim o vacanþã cât mai plãcutã!
Forever Living Products vã oferã o soluþie 

eficientã, comodã ºi sigurã! Aloe Sunless Cristina Popa,
Tanning Lotion - emulsie autobronzantã pe Asistent Marketing

!

!

!

>

! >

>

! >

>

!

4

> 4

>

4

>
4

PRODUSELE-VEDETÃ 
ALE VERII 
Mulþi dintre noi sunt deja în concediu, iar alþii aºteaptã binemeritata vacanþã dupã o 
perioadã de muncã susþinutã. Cu toþii ne simþim parcã mai plini de viaþã ºi mai 
optimiºti, mai dornici de distracþie atunci când soarele strãluceºte pe cer. Gândurile 
ne zboarã, firesc, spre mare ori spre munte, dar suntem oare pregãtiþi pentru un 
concediu plin de soare, dar fãrã probleme?

UN RALIU PE CARE 
 TREBUIE SÃ ÎL 

RATAÞI!NU
UN RALIU PE CARE 
 TREBUIE SÃ ÎL 

RATAÞI!NU
PRODUSELE-VEDETÃ 
ALE VERII 
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untem deja la jumãtatea lunii iulie ºi Super Raliul 
Internaþional din Las Vegas se apropie. Cei care s-Sau calificat ºi vor fi acolo cu siguranþã abia 

aºteaptã momentul plecãrii ºi sunt în febra pregãtirilor, 
iar cei care anul acesta nu vor participa la Raliu sunt tot 
mai motivaþi sã facã tot posibilul pentru a fi acolo anul 
viitor. 

FLP International ne-a obiºnuit cu întâlniri totdeauna la 
superlativ, iar anul acesta ne garanteazã cã Raliul din 
Las Vegas va fi unul de neuitat, care meritã toate 
eforturile de pregãtire. Datoritã creºterii continue a 
numãrului participanþilor, programul Raliului a suferit 
câteva modificãri, menite sã asigure o organizare cât 
mai bunã. Vã prezentãm în rândurile de mai jos câteva 
dintre aceste schimbãri:

! Cina Internaþionalã va avea loc joi seara (în loc de 
miercuri, aºa cum era în anii trecuþi).

! Sunt atât de multe lucruri de vãzut ºi de fãcut în Las 
Vegas, încât s-a decis ca seara de vineri sã rãmânã 
la dispoziþia Dvs., pentru a explora pe cont propriu 
„oraºul care nu doarme niciodatã”. Veþi avea timp 
suficient sã exploraþi celebrul Strip, sã luaþi cina într-
unul dintre faimoasele restaurante din Las Vegas 
sau chiar sã participaþi la diferite spectacole. Dacã 
preferaþi sã rãmâneþi la hotel, aveþi la dispoziþie un 
spaþiu de 8 hectare cu facilitãþi de recreere. Puteþi sã 
vã relaxaþi la piscinã sau chiar sã jucaþi o partidã de 
golf!

Toate evenimentele vor avea loc la North Hall Las 
Vegas Convention Center (localizat chiar lângã hotel). 
Participarea la aceste evenimente este condi]ionat\ de 
nivelul de calificare ob]inut. Banchetul Raliului se va 

Joi, 4 august

Lansarea noilor produse

10 a.m. - 12 p.m.
               ***

Strategii de vânzare a noilor 
produse

12 p.m. - 8 p.m. 

Cin\ Interna]ional\
8 p.m. - 10 p.m

Vineri, 5 august

Super Raliul Internaþional 
- Ziua 1 - 

Recunoaºteri speciale

9 a.m. - 1 p.m.

***

Strategii de vânzare a noilor 
produse

1 p.m. - 8 p.m.

Sâmbãtã, 6 august

Super Raliul Internaþional 
- Ziua 2 - 

Recunoaºteri speciale

2 p.m. - 6 p.m.

***

Banchetul Super Raliului 

8 p.m. - 10 p.m.

þine la Hilton Center, în incinta hotelului. ! 1931 - sunt legalizate jocurile de noroc în 
NevadaOraºul Las Vegas, supranumit „capitala 

! 1940 - populaþia Las Vegas-ului ajunge la mondialã a distracþiei”, este zona „fierbinte” 
8.422 de locuitoriperfectã pentru distracþii încântãtoare, 

! 1947 - EL Rancho este prima mare staþiune emoþionante, unice! Puteþi alege între „senzaþii 
de odihnã construitã pe The Striptari”, oferite de montagne-rousse ºi alte facilitãþi 

! 1963 - singura datã din istorie când Las puse la dispoziþie de parcurile de distracþii, 
Vegas-ul este închis în memoria asasinãrii cazinouri, celebrul Circ al Soarelui, unde se þin 
preºedintelui John F. Kennedyconcerte ºi demonstraþii de magie ale unor 

! 1966 - Howard Hughes ajunge sã locuiascã artiºti celebri, precum Celine Dion sau renumiþii 
la Desert Innmagicieni Penn & Teller.

! 1975 - veniturile din jocuri de noroc ating 
impresionanta cifrã de 1 miliard de dolariLas Vegas-ul a crescut ºi s-a schimbat pe 

! 2003 - 24.463 de conferinþe sunt þinute în parcursul ultimilor 100 de ani. În 2005, de altfel, 
Las Vegaspe data de 15 mai, s-a sãrbãtorit cea de-a 100-a 

! 2005 - este terminatã construcþia hotelului aniversare a oraºului! Iatã o scurtã prezentare a 
Wynn, cel mai scump hotel din istorie, reperelor dezvoltãrii oraºului!
evaluat la 2,6 miliarde de dolari!

! 1905 - se întemeiazã oraºul Las Vegas prin 
scoaterea la licitaþie a teritoriului pe care 
este construit

HOTELUL LAS VEGAS HILTON

Hotelul Hilton existã, în Las Vegas, începând din anul 1969. Are 3174 de camere ºi se aflã 
în apropierea Centrului de Conferinþe ºi a legendarului „Strip”. Veþi beneficia, astfel, de o 
poziþie ultracentralã, de talie mondialã, pentru cumpãrãturi ºi divertisment. Aveþi, de 
asemenea, la dispoziþie o suprafaþã de 8 hectare cu facilitãþi de recreere, precum piscinã 
încãlzitã, piscinã cu valuri, terenuri de tenis, servicii complete spa ºi fitness. Hotelul 
dispune ºi de un teren de golf cu 9 gãuri ºi de o pistã de jogging în aer liber! Ca o facilitate 
în plus pentru dumneavoastrã, aici existã ºi o staþie pentru noul Monorail.

V-am convins cã Super Raliul Internaþional va fi ºi anul acesta un eveniment de neuitat?

bazã de gel stabilizat de Aloe vera!u mai este un secret pentru nimeni faptul cã radiaþiile solare sunt, 
Pentru obþinerea unui bronz superb, este indicat sã respectaþi câþiva paºi:o datã cu trecerea anilor, tot mai puternice ºi - implicit - mai Nnocive. Întrebãrile care se pun sunt: „Cum ne protejãm de efectele 

negative ale expunerii la soare?”; „Existã alternative de a avea pielea Exfolierea delicatã a pielii (aveþi la dispoziþie Aloe Scrub) permite 
frumos bronzatã ºi pentru cei cãrora le este interzis sã meargã la plajã?” obþinerea unui bronz uniform!

Hidratarea pielii (puteþi folosi cu succes Aloe Lotion sau Aloe 

Moisturizing Lotion) este foarte importantã pentru aplicarea cât mai Forever Living Products ne oferã rãspunsuri ºi soluþii pertinente la aceste 

uniformã a emulsiei autobronzante!probleme!

Aplicaþi Aloe Sunless Tanning Lotion dupã baie sau duº, în strat 

subþire, fãrã a insista în zona coatelor, genunchilor sau gleznelor!Dacã sunteþi îndrãgostiþi de valurile mãrii, de o baie în piscinã sau 

preferaþi câteva ore de plajã într-o poieniþã de munte, nu uitaþi sã aveþi 

întotdeauna la Dvs. Aloe Sunscreen! Câteva sfaturi utile:

Reaplicaþi produsul dupã 4-5 ore, pânã la obþinerea nuanþei dorite! 
Realizat din ingrediente naturale ºi având la bazã gel stabilizat de Pentru întreþinerea culorii, folosiþi Aloe Sunless Tanning Lotion din 
aloe, Aloe Sunscreen reprezintã un filtru solar eficient, cu factor de 2 în 2 zile!
protecþie solarã (SPF) 30, fapt ce îl recomandã cu succes ºi în cazul Evitaþi contactul cu hainele ºi piesele de mobilier pânã la uscarea 
copiilor. completã!

Aloe Sunscreen are o formulã rezistentã la apã, Spãlaþi-vã bine mâinile dupã aplicare!
asigurându-vã protecþia chiar ºi dupã 40 Nu uitaþi! Aloe Sunless Tanning Lotion nu conþine filtre/agenþi 
de minute de activitate acvaticã. ecran, deci nu vã protejeazã de efectele nocive ale radiaþiilor UVA ºi 
Agenþii de hidratare ºi umectare din UVB!
compoziþia sa conferã pielii Dvs. un 

optim de hidratare chiar ºi dupã Trucuri pentru o vacanþã fãrã griji:
încetarea expunerii la soare. Aloe First - spray calmant pe bazã de aloe, propolis ºi un complex de 

11 plante - reprezintã soluþia salvatoare în cazul apariþiei arsurilor 
Câteva sfaturi utile: solare, a leziunilor cutanate minore, a deshidratãrii pãrului! 

Aplicaþi produsul pe toate zonele expuse Aloe Lips cu Jojoba este ideal pentru protecþia buzelor, a cãror piele 
la soare, cu minim 15-30 de minute este de 7 ori mai subþire decât cea a mâinilor. Neavând glande 
înaintea expunerii! sebacee care sã o hidrateze, pielea buzelor are tendinþe accentuate 
Reaplicaþi dacã apare senzaþia de de uscare, crãpare ºi iritare! 
uscãciune a pielii sau dupã 40 de minute Aloe Vera Gelly - cu consistenþã de gel translucid - are proprietãþi 
de activitate acvaticã! calmante, fiind ideal pentru tratarea iritaþiilor sau a arsurilor!
Nu uitaþi! Un bronz sãnãtos este ºi un Aloe Lotion ºi Aloe Moisturizing Lotion - 2 emulsii hidratante, 
bronz de duratã… numai cu Aloe ideale în cazul epidermelor sensibile, afectate de razele soarelui, de 
Sunscreen! vânt, praf, etc. 

Nu aveþi voie sã staþi la plajã, dar iubiþi pielea 

de culoarea ciocolatei? Nimic mai simplu! Vã dorim o vacanþã cât mai plãcutã!
Forever Living Products vã oferã o soluþie 

eficientã, comodã ºi sigurã! Aloe Sunless Cristina Popa,
Tanning Lotion - emulsie autobronzantã pe Asistent Marketing

!

!

!

>

! >

>

! >

>

!

4

> 4

>

4

>
4

PRODUSELE-VEDETÃ 
ALE VERII 
Mulþi dintre noi sunt deja în concediu, iar alþii aºteaptã binemeritata vacanþã dupã o 
perioadã de muncã susþinutã. Cu toþii ne simþim parcã mai plini de viaþã ºi mai 
optimiºti, mai dornici de distracþie atunci când soarele strãluceºte pe cer. Gândurile 
ne zboarã, firesc, spre mare ori spre munte, dar suntem oare pregãtiþi pentru un 
concediu plin de soare, dar fãrã probleme?

UN RALIU PE CARE 
 TREBUIE SÃ ÎL 

RATAÞI!NU
UN RALIU PE CARE 
 TREBUIE SÃ ÎL 

RATAÞI!NU
PRODUSELE-VEDETÃ 
ALE VERII 
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Stimaþi distribuitori ,

Cu siguranþã cei mai mulþi dintre dumneavoastrã aveþi rude sau cunoºtinþe 
în alte þãri ºi doriþi sã le faceþi cunoscutã ºi lor oportunitatea extraordinarã 
oferitã de Forever. FLP vã oferã posibilitatea de a vã extinde afacerea peste 
graniþe, prin intermediul sponsorizãrii internaþionale. 

Si pentru cã dorim ca dumneavoastrã sã fiþi în permanenþã cât mai bine 
informaþi, vã prezentãm în continuare detaliile modalitãþii prin care puteþi 
realiza acest lucru, în oricare dintre þãrile în care existã Forever. Astfel, prin 
simpla completare a unui formular intitulat «Sponsorizare Internaþionalã», 
codul Dvs. FLP poate fi activat în orice þarã doriþi. Puteþi intra în posesia unui 
astfel de formular de la oricare din depozitele noastre FLP, solicitând unul 
prin e-mail sau fax de la colegii noºtri sau descãrcându-l de pe adresa site-
ului companiei, www.foreverliving.ro. Din acel moment Dvs. puteþi 
comanda produse ºi sponsoriza direct noi distribuitori în acea þarã.

 
Formularul de sponsorizare internaþionalã are 5 pãrþi, încadrate 
fiecare în câte un chenar. Astfel: în primul chenar de sus al 
formularului de sponsorizare internaþionalã se trece  þara în care 
doriþi sã activaþi, precum ºi nivelul atins de Dvs. în Planul de 
marketing FLP. Cel de-al doilea chenar al formularului este 
destinat datelor Dvs. de identificare: nume, prenume, numãr de 
identificare FLP (care rãmâne acelaºi în toate þãrile în care 
activaþi), adresa ºi, nu în ultimul rând, semnãtura Dvs. în original, 
care se va încadra în al treilea chenar al formularului. În chenarul 
al patrulea al formularului trebuie sã introduceþi datele 
sponsorului Dvs. direct nume, cod FLP, adresã. Ultimul chenar al 
acestui formular va fi lãsat necompletat, el fiind destinat 
procesãrii de cãtre companie. 

Formularul de sponsorizare internaþionalã poate fi completat 
la orice nivel v-aþi afla în planul de marketing, cu menþiunea 
cã în þara în care doriþi sã activaþi veþi porni de la acelaºi 
nivel din Planul de marketing la care sunteþi în momentul 

completãrii formularului. De exemplu, dacã aceastã regulã se face numai în cazul distribuitorilor Forever care se calificã 
sunteþi Asistent Supervizor în România ºi veþi pentru Super Raliul Internaþional, la nivelul de 1500 ºi 2500 pc. În aceastã 

completa formularul pentru sponsorizare situaþie se cumuleazã punctele credit obþinute în toate þãrile în care 
internaþionalã în Franþa, acolo veþi distribuitorul activeazã, cu menþiunea cã trebuie prezentatã dovada 

apãrea cu acelaºi nivel din România, ºi realizãrii punctajului respectiv la sediul central al FLP din Bucureºti. 
anume cel de Asistent Supervizor.

Puteþi beneficia de Bonus de Volum de Grup în þãrile în care activaþi numai 
Bonusul ºi punctajul rezultate în dacã realizaþi cele 4 pc/lunã, pânã la nivelul de manager. Dupã ce aþi atins 
urma activitãþii Dvs. Se calculeazã nivelul de manager, este suficient sã acumulaþi cele 4 pc doar în þara Dvs. de 
separat pentru fiecare þarã în care origine. 

activaþi, ele neputând fi cumulate. 
Astfel, atingerea unui nou nivel în planul Pentru orice alte detalii referitoare la procedurile de sponsorizare 

de marketing se poate face numai cu internaþionalã, vã rugãm sã vã adresaþi domniºoarei Lia Olteanu, 
punctajul dintr-o singurã þarã. Excepþie de la Departamenul AS400, la sediul central FLP din Bucureºti.

m mai fãcut un pas: Programul Stimulativ de Merit. Ne bucurãm 
precum un bebeluº ce simte victoria unui nou pas îºi împãrtãºeºte Abucuria cu pãrinþii, cu familia. La fel facem ºi noi. Este extraordinar, 

pentru cã dupã minunatele produse, acesta  a fost lucrul care m-a 
impresionat cel mai mult.

Înainte de a vã spune cum am reuºit, þin sã subliniez cã nu acesta este cel 
mai interesant pas. Ar fi interesant sã aflaþi cum a fost drumul de la Asistent 
Supervizor la Supervizor în doi ani, de la Supervizor la Asistent Manager 
într-un an ºi jumãtate ºi de la Asistent Manager la Manager într-un an. În 
total patru ani ºi jumãtate. A fost o luptã din care au învins hotãrârea ºi 
perseverenþa. A fost o luptã cu frustrãrile mele, cu toate obiceiurile proaste, 
cu toate trãirile necorespunzãtoare, nocive. În momentul în care am înþeles 
cã nu maºina care îmi lipsea era problema, nu banii, nu foarte puþinele 
cunoºtinþe din oraº, nu oamenii, nu soþul, care nu a vrut sã se implice, etc., 
lucrurile au început sã se schimbe. ªi totuºi era o problemã: EU, persoana La Jonathan Day-ul din 14 mai nu faptul cã am urcat pe scenã la Programul 
mea. A trebuit sã învãþ sã lucrez cu mine, sã mã schimb, sã nu mã mai plâng, de Maºinã a fost cel mai emoþionant moment, ci acela când au urcat pe 
sã nu mai dau vina pe nimeni, sã-mi asum responsabilitatea pentru tot ce scenã mulþi pescãruºi, supervizori, doi asistent manageri ºi doi manageri din 
fac, mai ales rãspunderea pentru eºecuri, sã învãþ din ele, sã nu mã mai echipa noastrã. Emoþiile lor, însoþite de licãrirea ochilor, au fost cea mai 
compar cu nimeni, sã am încredere în mine ºi sã transmit încredere, sã-mi grozavã rãsplatã. Pentru ca bucuria sã fie deplinã, în acea zi fantasticã, ce a 
stabilesc prioritãþi, sã mã instruiesc mai mult. A fost un proces greu, o fost un regal, cum spunea un nou pescãruº, alãturi de noi au bãtut 120 de 
metamorfozã care a necesitat timp, sacrificii, dar a meritat din plin. Avem în inimi calde, puternice (de olteni) care ºi-au manifestat entuziasmul ºi 
noi, în fiinþa noastrã, o naturã superioarã ºi una inferioarã. Noi hotãrâm care bucuria. Pentru ei, pentru întreaga noastrã echipã, stimulentul de merit se va 
sã triumfe, sacrificând-o pe cealaltã. „Eu mor în fiecare zi!”, exclamã Sfântul concretiza într-un birou în centrul oraºului Craiova. Meritã acest lucru, 
Petru. Dacã vrem sã triumfe natura superioarã, zilnic putem exersa sã pentru a avea acces la toate informaþiile pe care le 
sacrificãm câte ceva din natura inferioarã: din rãutate, din invidie, din deþinem, pentru a se întâlni ºi pentru a se instrui 
indolenþã, din obiceiurile nesãnãtoase sau lucrurile inutile. Sã nu mai cãrãm astfel încât sã poatã sã îºi ia cu toþii maºinile pe 
cu noi lucrurile vechi, nefolositoare, ºi sã le aruncãm precum o hainã veche. care le viseazã.

Conºtientizez faptul cã nu puteam fi manager aºa cum eram acum cinci ani Visele lor sunt visele noastre! Sã nu renunþaþi 
ºi jumãtate, acum trei ani sau chiar acum doi ani. Sau nu eram unul niciodatã la visele dumneavoastrã! ªi pentru 
adevãrat. De aceea îi mulþumesc soþului meu, care prin atitudinea sa m-a dumneavoastrã acest Program Stimulativ de 
obligat sã exersez zborul, sã mã lovesc de stânci, sã înfrunt condiþii Merit poate fi un vis! Dacã vã imaginaþi în mod 
potrivnice, precum pescãruºul Jonathan Livingstone. Îmi spunea din când în perseverent ºi durabil în aceastã situaþie, viaþa vã 
când, dupã cele mai puternice lovituri: „Nu este nici o problemã, exerseazã, va transpune acolo într-o zi.
sari la trapez, pentru cã jos este o plasã. Iar dacã nu crezi, imagineazã-þi cã 
eu sunt plasa ta de salvare”. De la nivelul de Manager este alãturi de mine ªi nu uitaþi! Nu vã temeþi de responsabilitate! 
pentru „a exersa împreunã la trapez”, în puþinul timp pe care poate sã-l Izbânda îi revine îndrãzneþului care nu se teme de 
rãpeascã celorlalte activitãþi. Poate de aceea a fost nevoie doar de opt luni responsabilitate!
pentru calificarea la Programul Stimulativ de Merit. Dar în spatele acestei 
realizãri se aflã echipa noastrã, draga noastrã echipã, pe care o iubim ºi Puteþi fi toþi învingãtori!
cãreia ne dedicãm. Oameni minunaþi, oameni care au avut încredere în noi, 
oameni care ne urmeazã ºi fac totul mult mai bine ºi mai repede, oameni Emilia & Petru Truºcã
entuziaºti, motivaþi, uniþi. Manageri

O viaþã liniºtitã ºi lipsitã de griji este dorinþa fiecãruia dintre noi ºi ea înseamnã, de cele mai multe ori, o siguranþã financiarã care sã 
ne acorde libertatea de a ne alege propriul stil de viaþã. 

Vrei o casã mai spaþioasã? Posibilitatea de a-þi trimite copiii la studii în instituþii de prestigiu? Vacanþe în locuri la care nici mãcar n-ai 
îndrãznit sã visezi? Prin muncã serioasã, în echipã, ºi încredere, poþi beneficia de programele stimulative de merit oferite de 
Planul de Marketing generos FLP. Vrei o maºinã mai nouã ºi mai performantã? Nimic mai simplu cu Programul de Maºinã! 
Cei care s-au calificat deja pentru acest program sunt dovada vie cã SE POATE. ÎNCEARCÃ! LUPTÃ PENTRU VISELE 
TALE! ªI TU POÞI REUªI!

Condiþiile de calificare sunt:

Nivelul I - firma acordã 400 
EURO/lunã timp de 36 de luni
I lunã - 50 pc
a II-a lunã - 100 pc
a III-a lunã - 150 pc

Nivelul II - firma acordã 600 
EURO/lunã timp de 36 de luni
I lunã - 75 pc
a II-a lunã - 150 pc
a III-a lunã - 225 pc

Nivelul III - firma acordã 800 
EURO/lunã timp de 36 de luni
I lunã - 100 pc
a II-a lunã - 200 pc
a III-a lunã - 300 pc

TOÞI PUTEÞI FI ÎNVINGÃTORI! 

_________________________________________________________      

 Last Name   First   Middle
Numele Prenumele

___________________________________________

Domestic Distributor's ID Number
Nr. ID al Distribuitorului

_________________________________________________________      

Spouse's Last Name   First   Middle
Numele So]iei/So]ului Prenumele

(_______) __________________________________

Area Code
Prefixul

_________________________________________________________      

Spouse's Last Name   First   Middle
Adresa Prenumele

Phone
Telefonul

_________________________________________________________      

City/Town
Localitatea

___________________________________________

State/Province
Jude]ul

Zip/Postal Code
Codul Po[tal

The undersigned does hereby confirm familiarity with the Forever Living Products' Company policies for the above stated 
foreign country and agrees to conduct business in that foreign country in conformity with said Forever Living Products 
company policies.
Am luat la cuno[tin]\ de Politicile Companiei Forever Living Products aplicate în ]ara men]ionat\ mai sus [i sunt de acord s\ conduc afacerea în ]ara men]ionat\ în conformitate cu 
Politicile Companiei Forever Living  Products.

______________________________________   __________      ______________________________________   ___________

Signature of Applicant   
Semn\tura Aplicantului

Date
Data

Date
Data

Signature of Applicant's Spouse
Semnãtura Soþiei/Soþului Aplicantului

_________________________________________________________      

 Sponsor's Last Name First   Middle
Numele Sponsorului Prenumele

___________________________________________

Sponsor's ID Number
Nr. ID al Sponsorului

_______________________________________________________________________________________________________

Street Address
Adresa

State/Province
Jude]ul

Zip/Postal Code
Codul Po[tal

City/Town
Localitatea

FOR OFFICE USE ONLY
NUMAI PENTRU BIROUL CENTRAL

Level _____________________ Sponsor ____________________ Upline Verification Attached
Nivel Sponsor Raportul Upline Ataºat

 

FOREVER LIVING PRODUCTS ROMÂNIA ® 
FORMULAR DE SPONSORIZARE INTERNA}IONAL| 

Bd. Aviatorilor 3 • Sector 1, Bucure[ti • Tel: +4021- 222.8923 • Fax: +4021-222.8924

(Please print in ink or type) 
(V\ rug\m s\ completa]i cu majuscule sau la ma[ina de scris) 

 

Foreign country applied for: _______________________________ Sales level in domestic country: ______________________  
 }ara pentru care se aplic\:

    

Nivelul în ]ara de origine:

SPONSORIZAREA INTERNA}IONAL|
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Stimaþi distribuitori ,

Cu siguranþã cei mai mulþi dintre dumneavoastrã aveþi rude sau cunoºtinþe 
în alte þãri ºi doriþi sã le faceþi cunoscutã ºi lor oportunitatea extraordinarã 
oferitã de Forever. FLP vã oferã posibilitatea de a vã extinde afacerea peste 
graniþe, prin intermediul sponsorizãrii internaþionale. 

Si pentru cã dorim ca dumneavoastrã sã fiþi în permanenþã cât mai bine 
informaþi, vã prezentãm în continuare detaliile modalitãþii prin care puteþi 
realiza acest lucru, în oricare dintre þãrile în care existã Forever. Astfel, prin 
simpla completare a unui formular intitulat «Sponsorizare Internaþionalã», 
codul Dvs. FLP poate fi activat în orice þarã doriþi. Puteþi intra în posesia unui 
astfel de formular de la oricare din depozitele noastre FLP, solicitând unul 
prin e-mail sau fax de la colegii noºtri sau descãrcându-l de pe adresa site-
ului companiei, www.foreverliving.ro. Din acel moment Dvs. puteþi 
comanda produse ºi sponsoriza direct noi distribuitori în acea þarã.

 
Formularul de sponsorizare internaþionalã are 5 pãrþi, încadrate 
fiecare în câte un chenar. Astfel: în primul chenar de sus al 
formularului de sponsorizare internaþionalã se trece  þara în care 
doriþi sã activaþi, precum ºi nivelul atins de Dvs. în Planul de 
marketing FLP. Cel de-al doilea chenar al formularului este 
destinat datelor Dvs. de identificare: nume, prenume, numãr de 
identificare FLP (care rãmâne acelaºi în toate þãrile în care 
activaþi), adresa ºi, nu în ultimul rând, semnãtura Dvs. în original, 
care se va încadra în al treilea chenar al formularului. În chenarul 
al patrulea al formularului trebuie sã introduceþi datele 
sponsorului Dvs. direct nume, cod FLP, adresã. Ultimul chenar al 
acestui formular va fi lãsat necompletat, el fiind destinat 
procesãrii de cãtre companie. 

Formularul de sponsorizare internaþionalã poate fi completat 
la orice nivel v-aþi afla în planul de marketing, cu menþiunea 
cã în þara în care doriþi sã activaþi veþi porni de la acelaºi 
nivel din Planul de marketing la care sunteþi în momentul 

completãrii formularului. De exemplu, dacã aceastã regulã se face numai în cazul distribuitorilor Forever care se calificã 
sunteþi Asistent Supervizor în România ºi veþi pentru Super Raliul Internaþional, la nivelul de 1500 ºi 2500 pc. În aceastã 

completa formularul pentru sponsorizare situaþie se cumuleazã punctele credit obþinute în toate þãrile în care 
internaþionalã în Franþa, acolo veþi distribuitorul activeazã, cu menþiunea cã trebuie prezentatã dovada 

apãrea cu acelaºi nivel din România, ºi realizãrii punctajului respectiv la sediul central al FLP din Bucureºti. 
anume cel de Asistent Supervizor.

Puteþi beneficia de Bonus de Volum de Grup în þãrile în care activaþi numai 
Bonusul ºi punctajul rezultate în dacã realizaþi cele 4 pc/lunã, pânã la nivelul de manager. Dupã ce aþi atins 
urma activitãþii Dvs. Se calculeazã nivelul de manager, este suficient sã acumulaþi cele 4 pc doar în þara Dvs. de 
separat pentru fiecare þarã în care origine. 

activaþi, ele neputând fi cumulate. 
Astfel, atingerea unui nou nivel în planul Pentru orice alte detalii referitoare la procedurile de sponsorizare 

de marketing se poate face numai cu internaþionalã, vã rugãm sã vã adresaþi domniºoarei Lia Olteanu, 
punctajul dintr-o singurã þarã. Excepþie de la Departamenul AS400, la sediul central FLP din Bucureºti.

m mai fãcut un pas: Programul Stimulativ de Merit. Ne bucurãm 
precum un bebeluº ce simte victoria unui nou pas îºi împãrtãºeºte Abucuria cu pãrinþii, cu familia. La fel facem ºi noi. Este extraordinar, 

pentru cã dupã minunatele produse, acesta  a fost lucrul care m-a 
impresionat cel mai mult.

Înainte de a vã spune cum am reuºit, þin sã subliniez cã nu acesta este cel 
mai interesant pas. Ar fi interesant sã aflaþi cum a fost drumul de la Asistent 
Supervizor la Supervizor în doi ani, de la Supervizor la Asistent Manager 
într-un an ºi jumãtate ºi de la Asistent Manager la Manager într-un an. În 
total patru ani ºi jumãtate. A fost o luptã din care au învins hotãrârea ºi 
perseverenþa. A fost o luptã cu frustrãrile mele, cu toate obiceiurile proaste, 
cu toate trãirile necorespunzãtoare, nocive. În momentul în care am înþeles 
cã nu maºina care îmi lipsea era problema, nu banii, nu foarte puþinele 
cunoºtinþe din oraº, nu oamenii, nu soþul, care nu a vrut sã se implice, etc., 
lucrurile au început sã se schimbe. ªi totuºi era o problemã: EU, persoana La Jonathan Day-ul din 14 mai nu faptul cã am urcat pe scenã la Programul 
mea. A trebuit sã învãþ sã lucrez cu mine, sã mã schimb, sã nu mã mai plâng, de Maºinã a fost cel mai emoþionant moment, ci acela când au urcat pe 
sã nu mai dau vina pe nimeni, sã-mi asum responsabilitatea pentru tot ce scenã mulþi pescãruºi, supervizori, doi asistent manageri ºi doi manageri din 
fac, mai ales rãspunderea pentru eºecuri, sã învãþ din ele, sã nu mã mai echipa noastrã. Emoþiile lor, însoþite de licãrirea ochilor, au fost cea mai 
compar cu nimeni, sã am încredere în mine ºi sã transmit încredere, sã-mi grozavã rãsplatã. Pentru ca bucuria sã fie deplinã, în acea zi fantasticã, ce a 
stabilesc prioritãþi, sã mã instruiesc mai mult. A fost un proces greu, o fost un regal, cum spunea un nou pescãruº, alãturi de noi au bãtut 120 de 
metamorfozã care a necesitat timp, sacrificii, dar a meritat din plin. Avem în inimi calde, puternice (de olteni) care ºi-au manifestat entuziasmul ºi 
noi, în fiinþa noastrã, o naturã superioarã ºi una inferioarã. Noi hotãrâm care bucuria. Pentru ei, pentru întreaga noastrã echipã, stimulentul de merit se va 
sã triumfe, sacrificând-o pe cealaltã. „Eu mor în fiecare zi!”, exclamã Sfântul concretiza într-un birou în centrul oraºului Craiova. Meritã acest lucru, 
Petru. Dacã vrem sã triumfe natura superioarã, zilnic putem exersa sã pentru a avea acces la toate informaþiile pe care le 
sacrificãm câte ceva din natura inferioarã: din rãutate, din invidie, din deþinem, pentru a se întâlni ºi pentru a se instrui 
indolenþã, din obiceiurile nesãnãtoase sau lucrurile inutile. Sã nu mai cãrãm astfel încât sã poatã sã îºi ia cu toþii maºinile pe 
cu noi lucrurile vechi, nefolositoare, ºi sã le aruncãm precum o hainã veche. care le viseazã.

Conºtientizez faptul cã nu puteam fi manager aºa cum eram acum cinci ani Visele lor sunt visele noastre! Sã nu renunþaþi 
ºi jumãtate, acum trei ani sau chiar acum doi ani. Sau nu eram unul niciodatã la visele dumneavoastrã! ªi pentru 
adevãrat. De aceea îi mulþumesc soþului meu, care prin atitudinea sa m-a dumneavoastrã acest Program Stimulativ de 
obligat sã exersez zborul, sã mã lovesc de stânci, sã înfrunt condiþii Merit poate fi un vis! Dacã vã imaginaþi în mod 
potrivnice, precum pescãruºul Jonathan Livingstone. Îmi spunea din când în perseverent ºi durabil în aceastã situaþie, viaþa vã 
când, dupã cele mai puternice lovituri: „Nu este nici o problemã, exerseazã, va transpune acolo într-o zi.
sari la trapez, pentru cã jos este o plasã. Iar dacã nu crezi, imagineazã-þi cã 
eu sunt plasa ta de salvare”. De la nivelul de Manager este alãturi de mine ªi nu uitaþi! Nu vã temeþi de responsabilitate! 
pentru „a exersa împreunã la trapez”, în puþinul timp pe care poate sã-l Izbânda îi revine îndrãzneþului care nu se teme de 
rãpeascã celorlalte activitãþi. Poate de aceea a fost nevoie doar de opt luni responsabilitate!
pentru calificarea la Programul Stimulativ de Merit. Dar în spatele acestei 
realizãri se aflã echipa noastrã, draga noastrã echipã, pe care o iubim ºi Puteþi fi toþi învingãtori!
cãreia ne dedicãm. Oameni minunaþi, oameni care au avut încredere în noi, 
oameni care ne urmeazã ºi fac totul mult mai bine ºi mai repede, oameni Emilia & Petru Truºcã
entuziaºti, motivaþi, uniþi. Manageri

O viaþã liniºtitã ºi lipsitã de griji este dorinþa fiecãruia dintre noi ºi ea înseamnã, de cele mai multe ori, o siguranþã financiarã care sã 
ne acorde libertatea de a ne alege propriul stil de viaþã. 

Vrei o casã mai spaþioasã? Posibilitatea de a-þi trimite copiii la studii în instituþii de prestigiu? Vacanþe în locuri la care nici mãcar n-ai 
îndrãznit sã visezi? Prin muncã serioasã, în echipã, ºi încredere, poþi beneficia de programele stimulative de merit oferite de 
Planul de Marketing generos FLP. Vrei o maºinã mai nouã ºi mai performantã? Nimic mai simplu cu Programul de Maºinã! 
Cei care s-au calificat deja pentru acest program sunt dovada vie cã SE POATE. ÎNCEARCÃ! LUPTÃ PENTRU VISELE 
TALE! ªI TU POÞI REUªI!

Condiþiile de calificare sunt:

Nivelul I - firma acordã 400 
EURO/lunã timp de 36 de luni
I lunã - 50 pc
a II-a lunã - 100 pc
a III-a lunã - 150 pc

Nivelul II - firma acordã 600 
EURO/lunã timp de 36 de luni
I lunã - 75 pc
a II-a lunã - 150 pc
a III-a lunã - 225 pc

Nivelul III - firma acordã 800 
EURO/lunã timp de 36 de luni
I lunã - 100 pc
a II-a lunã - 200 pc
a III-a lunã - 300 pc

TOÞI PUTEÞI FI ÎNVINGÃTORI! 

_________________________________________________________      

 Last Name   First   Middle
Numele Prenumele

___________________________________________

Domestic Distributor's ID Number
Nr. ID al Distribuitorului

_________________________________________________________      

Spouse's Last Name   First   Middle
Numele So]iei/So]ului Prenumele

(_______) __________________________________

Area Code
Prefixul

_________________________________________________________      

Spouse's Last Name   First   Middle
Adresa Prenumele

Phone
Telefonul

_________________________________________________________      

City/Town
Localitatea

___________________________________________

State/Province
Jude]ul

Zip/Postal Code
Codul Po[tal

The undersigned does hereby confirm familiarity with the Forever Living Products' Company policies for the above stated 
foreign country and agrees to conduct business in that foreign country in conformity with said Forever Living Products 
company policies.
Am luat la cuno[tin]\ de Politicile Companiei Forever Living Products aplicate în ]ara men]ionat\ mai sus [i sunt de acord s\ conduc afacerea în ]ara men]ionat\ în conformitate cu 
Politicile Companiei Forever Living  Products.

______________________________________   __________      ______________________________________   ___________

Signature of Applicant   
Semn\tura Aplicantului

Date
Data

Date
Data

Signature of Applicant's Spouse
Semnãtura Soþiei/Soþului Aplicantului

_________________________________________________________      

 Sponsor's Last Name First   Middle
Numele Sponsorului Prenumele

___________________________________________

Sponsor's ID Number
Nr. ID al Sponsorului

_______________________________________________________________________________________________________

Street Address
Adresa

State/Province
Jude]ul

Zip/Postal Code
Codul Po[tal

City/Town
Localitatea

FOR OFFICE USE ONLY
NUMAI PENTRU BIROUL CENTRAL

Level _____________________ Sponsor ____________________ Upline Verification Attached
Nivel Sponsor Raportul Upline Ataºat

 

FOREVER LIVING PRODUCTS ROMÂNIA ® 
FORMULAR DE SPONSORIZARE INTERNA}IONAL| 

Bd. Aviatorilor 3 • Sector 1, Bucure[ti • Tel: +4021- 222.8923 • Fax: +4021-222.8924

(Please print in ink or type) 
(V\ rug\m s\ completa]i cu majuscule sau la ma[ina de scris) 

 

Foreign country applied for: _______________________________ Sales level in domestic country: ______________________  
 }ara pentru care se aplic\:

    

Nivelul în ]ara de origine:

SPONSORIZAREA INTERNA}IONAL|
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V\ a[tept\m la toate depozitele din ]ar\ dup\ 

urm\torul program: luni 12-20, mar]i-vineri 9-17DEPOZITELE FOREVER ROMÂNIA 

Bucure[ti: • Bd. Aviatorilor 3, cod 011852; Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289 Fax: 021 222 89 24
• {os Bucure[ti-Ploie[ti 24-28, bl. 13-1, cod 013694; Tel: 021 233 3561, Fax: 021 233 3562  

Cluj: • Str. Bistri]ei nr. 16, cod 400430; Tel: 0264 - 418.765 , Fax: 0264 - 418.762  
Ia[i: • Stradela Silvestru nr. 1, cod 700012; Tel: 0232 - 219.920, Fax:0232 - 276.591  
Arad: • Mic\laca, bl. 301, sc. D, parter , cod 310295; Tel: 0257 - 368.212, Fax: 0257 - 259.049  
Constan]a: • Str. C\l\ra[i nr. 11, cod 900590; Tel: 0241 - 520.242, Fax: 0241 - 520.243  
Bra[ov: • Str. Lung\ nr. 130, cod  500059; Tel/Fax: 0268 - 473.233

Situa]ia curent\ a punctelor credit se poate afla [i 
p r i n  I n t e r n e t ,  d i r e c t  d e  p e  p a g i n a  w e b  
www.foreverliving.com, rubrica "informare". Cele dou\ 
elemente necesare accesului, LOGON ID [i PASSWORD, 
sunt tip\rite în cadrul listingului lunar de bonus 
recapitulativ.

Stimaþi distribuitori,
Dorim sã vã informãm cã noile 

conturi IBAN, valabile de la 1 
septembrie 2004, ale Forever Living 
Products sunt urmãtoarele:

1. Pentru cei care vireazã 
contravaloarea produselor FLP prin 
bancã (Ordin de platã) contul este 
urmãtorul:

RO74BRDE450SV01018054500

2. Pentru cei care ne expediazã 
facturi de bonus, trebuie sã 
completeze la datele bãncii FLP 
urmãtorul cont:

RO16BRDE450SV01007574500

Pe 24 septembrie v\ a[tept\m cu 
drag ̀ n Sala Palatului, s\ ne bucur\m 
[i s\ ne distr\m `mpreun\ la un 
Jonathan Day de excep]ie! Merit\ s\ 
fi]i acolo!

Având în vedere punctul 5 din Formularul 
de înscriere, vã reamintim prevederile Normelor 
metodologice privind Codul de Procedurã 
F i s c a l ã  ( H o t ã r â r e a  d e  G u v e r n  n r.  
1050/01.07.2004):

  ART. 68
Obligaþia de înregistrare fiscalã

(1) Orice persoanã sau entitate care este 
subiect într-un raport juridic fiscal se 
înregistreazã fiscal, primind un cod de 
identificare fiscalã. Codul de identificare fiscalã 
va fi:

b) pentru persoanele fizice, codul numeric 
personal atribuit potrivit legii speciale;

(5) Contribuabilii care obþin venituri din 
activitãþi independente, pentru care plãþile 
anticipate se fac prin reþinere la sursã de cãtre 
plãtitorii de venituri, au obligaþia, în vederea 
înregistrãrii, sã depunã la organul fiscal 
competent declaraþia de înregistrare fiscalã.

 (6) Declaraþia de înregistrare fiscalã se 
depune în termen de 30 de zile de la:

b) data eliberãrii actului legal de funcþionare, 
începerii activitãþii, data obþinerii primului venit 
sau dobândirii calitãþii de angajator, dupã caz, în 
cazul persoanelor fizice.

Vã reamintim posibilitatea aflãrii punctelor credit 
prin SMS la urmãtorul numãr de telefon: 0745.072.689. 
Puteþi folosi orice tip de telefon mobil, conectat la oricare 
dintre furnizorii de telefonie mobilã din România. 
Structura SMS-ului trebuie sã fie urmãtoarea: 
user parola

(user=ultimele 6 cifre ale codului FLP; parola=parola 
distribuitorului, parola iniþialã este identicã cu valoarea 
user. User-ul ºi parola trebuie despãrþite printr-un 
caracter spaþiu.)

Forever a schimbat viaþa a milioane de oameni. Dacã te 
numeri ºi tu printre ei sau dacã îþi doreºti sã ajungi acolo, 
dacã vrei sã le împãrtãºeºti ºi altora realizãrile ºi bucuriile 
tale în Forever, dacã vrei sã îi ajuþi ºi pe alþii sã devinã mai 
optimiºti, mai încrezãtori în forþele lor, atunci scrie pe 
adresa Forever Living Products România, Bd. Aviatorilor 
nr. 3, Sector 1, Cod 011852, Bucureºti, pe adresa de 
e-mail: office@foreverliving.ro sau la numãrul de fax 
021/222.89.24, cu menþiunea „Pentru Revista Forever". 
Cele mai interesante ºi mai motivante articole vor fi 
publicate. Cu toþii putem învãþa din experienþa altora, 
indiferent cã suntem abia la început sau am devenit deja 
lideri de reþea.

Vã rugãm sã însoþiþi aceste articole de fotografii color 
clare, cu dimensiunea minimã 9/13 cm. 

Revista Forever este o publica]ie lunar\ a Forever Living Products 
România.  Toate drepturile rezervate.
Forever Living Products România SRL nu ̀ [i asum\ responsabilitatea 
pentru articolele ap\rute `n revista Forever. Autorii sunt direct 
r\spunz\tori de informa]iile din articolele lor. 

Stima]i Distribuitori, conform Politicilor Companiei, paragraful 
14.3.3.1, este interzis\ "Tip\rirea, reproducerea, distribuirea sau 
folosirea de materiale promo]ionale neautorizate. Pot fi utilizate 
anumite materiale promo]ionale dar numai dup\ autorizarea lor, în 
scris, de c\tre Sediul Central". Drept urmare v\ rug\m insistent s\ nu 
distribui]i sau s\ încuraja]i folosirea oric\ror materiale promo]ionale 
(tip\rituri, literatur\, casete audio sau video) care nu au autorizarea 
scris\ a FLP România. Totodat\, este interzis\ promovarea sub orice 
form\ a produselor prin intermediul internetului (anun]uri, pagini web 
etc.) f\r\ acordul scris al FLP România.

Men]ion\m c\ nerespectarea acestor condi]ii poate atrage 
excluderea din re]eaua Forever Living Products.

FLP vã oferã posibilitatea de a face comenzi prin poºtã ºi de a primi 
produsele acasã. Detalii despre comandarea ºi livrarea produselor 
noastre în aceastã modalitate puteþi afla de la toate depozitele FLP, de 
pe site-ul www.foreverliving.ro ºi de la managerii reþelei Dvs. De 
reþinut: data de 24 a fiecãrei luni este termenul limitã de primire a 
documentelor necesare comenzilor pentru luna în curs. Vã rugãm sã 
respectaþi instrucþiunile detaliate de folosire a acestui serviciu. Vã 
mulþumim. 
V\ reamintim c\ de la 1 aprilie nu se mai accept\ comenzile pl\tite 
la oficiile po[tale. Contravaloarea produselor comandate prin po[t\ 
trebuie achitat\ la CEC.

Materiale Forever

este  revista ta!SCRIE PENTRU FOREVER!
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~n prima zi lucr\toare a fiecarei luni depozitele sunt `nchise pentru inventar.

Întreb\rile pe teme medicale sau cosmetice pot fi 
trimise, în scris, la num\rul de fax: 021.222.89.24 sau 
email: office@foreverliving.ro. R\spunsurile se vor adresa 
în acela[i mod (fax sau email). Acest serviciu este valabil 
numai pentru distribuitorii firmei, drept pentru care v\ 
rug\m s\ specifica]i în text codul de identificare FLP. Nu 
se vor da informa]ii pe teme medicale prin telefon.

Stima]i distribuitori,
Avem rug\mintea ca toate formularele care se 

înainteaz\ c\tre Forever Living Products România 
(formulare de înscriere, formulare de comand\, fi[e 
bancare, facturi) s\ fie completate integral, cite] [i 
corect cu datele dumneavoastr\ de identificare (nume, 
prenume, adres\, cod numeric personal, num\r de 
telefon). 

V\ mul]umim anticipat pentru în]elegere.

Dorim sã vã informãm cã bonusul 
recapitulativ aferent lunii iunie va fi exprimat în 
lei vechi, dar vã rugãm ca toate facturile emise 
cãtre companie sã fie exprimate în RON (lei 
noi). Distribuitorii care au conturi IBAN care 
conþin ROL sunt rugaþi sã înºtiinþeze firma de 
schimbarea acestora în RON. 

Stima]i distribuitori,
 Dorim s\ v\ inform\m c\, ̀ ncepând de la 1 iulie 

2005, pre]urile produselor FLP sunt exprimate `n 
EURO. Men]ion\m c\ se schimb\ doar moneda, nu 
[i valoarea pre]ului. Punctele credit aferente 
fiec\rui produs NU se modific\.

Ex: Aloe Vera Gel = 16,07 USD          Aloe Vera 
Gel = 16,07 Euro (pc = 0.101). 

Au sosit în þarã ºi 
vor fi puse în 
vânzare produsele 
Nature-Min 
ºi Absorbent-C cu 
noile ambalaje! 

Noile mostre de Aloe 
Propolis Creme - 
acum în toate 
depozitele FLP din 
þarã!

Vã reamintim cã ºi urmãtoarele produse 
beneficiazã de ambalaje cu un design 
nou: Forever Royal Jelly, Forever Bee 
Pollen, Forever Bee Propolis, Aloe Vera 
Gelly, Aloe Heat Lotion, Aloe Moisturizing 
Lotion, Aloe Lotion, Forever Aloe Scrub, 
Forever Alluring Eyes.  

Jonathan Day Jonathan Day 

Manual de produse

Acum cu numai 

Informaþii detaliate despre produsele 
Forever, reunite într-un instrument 
de lucru practic ºi extrem de util! O modalitate elegantã de a face 

cunoscutã oportunitatea de afaceri 
oferitã de Forever!

Flip Chart

Este important sã le prezentãm 
potenþialilor distribuitori Forever, 
într-o manierã elegantã, ce 
înseamnã extinderea Forever la nivel 
mondial.

International Directory

20 lei noi / 200.000 lei

Cheia succesului în afacerea Dvs. 
Forever! 

Bro;ur[ - De la 
Supervizor la Manager 

CD-uri Forever

NOU!
Când vei
deveni
milionar?

P l a n i f i c a r e a    a f a c e r i i

A C A D E M I A   D E   A F A C E R I   F O R E V E R

Ben Nogradi

35 lei noi!
350.000 lei!

Stima]i distribuitori,
Dorim s\ v\ inform\m c\, 

`ncepând din luna aprilie, la 
depozitele din Bd. Aviatorilor [i 
B \ n e a s a  p u t e ] i  a c h i t a  
comenzile personale prin 
intermediul cardului bancar. 

De la plant[ la produs 
Planul de marketing

25 de ani de
Forever

Produse Forever Produse Forever

4790 MONTH/YEAR

VALID THRU

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Maestro

Stima]i distribuitori,
Din luna iulie 2005 se vor vira lunar 

bonusurile realizate de distribuitorii FLP - 
persoane fizice, care au depus fi[a cu datele 
bancare la sediile firmei pân\ `n ultima zi 
lucr\toare a lunii precedente.

într-o ediþie în limbã strãinã! 
Specificitatea cãrþii speaker-ului 
de origine maghiarã nu este doar 
faptul cã se referã în mod special 
la modalitãþile de construire a 
afacerii, ci ºi faptul cã autorul 
însuºi a adaptat cartea la piaþa 
româneascã. 

Meritul cãrþii este faptul cã te 
învaþã niºte tehnici aplicabile în 
practicã imediat - ºi de data 
aceasta nu din America, ci de 
foarte aproape, din Europa 
Centralã ºi de Est!

Tot ceea ce doreai sã afli despre 
construirea afacerii, dar nu ai avut pe 
cine sã întrebi… Cartea „Când vei 
deveni milionar?” apare luna aceasta în 
premierã în România, pentru prima datã 

Academia de Afaceri
Forever

Bro;ur[ Aloe Body
Toning Kit
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V\ a[tept\m la toate depozitele din ]ar\ dup\ 

urm\torul program: luni 12-20, mar]i-vineri 9-17DEPOZITELE FOREVER ROMÂNIA 

Bucure[ti: • Bd. Aviatorilor 3, cod 011852; Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289 Fax: 021 222 89 24
• {os Bucure[ti-Ploie[ti 24-28, bl. 13-1, cod 013694; Tel: 021 233 3561, Fax: 021 233 3562  

Cluj: • Str. Bistri]ei nr. 16, cod 400430; Tel: 0264 - 418.765 , Fax: 0264 - 418.762  
Ia[i: • Stradela Silvestru nr. 1, cod 700012; Tel: 0232 - 219.920, Fax:0232 - 276.591  
Arad: • Mic\laca, bl. 301, sc. D, parter , cod 310295; Tel: 0257 - 368.212, Fax: 0257 - 259.049  
Constan]a: • Str. C\l\ra[i nr. 11, cod 900590; Tel: 0241 - 520.242, Fax: 0241 - 520.243  
Bra[ov: • Str. Lung\ nr. 130, cod  500059; Tel/Fax: 0268 - 473.233

Situa]ia curent\ a punctelor credit se poate afla [i 
p r i n  I n t e r n e t ,  d i r e c t  d e  p e  p a g i n a  w e b  
www.foreverliving.com, rubrica "informare". Cele dou\ 
elemente necesare accesului, LOGON ID [i PASSWORD, 
sunt tip\rite în cadrul listingului lunar de bonus 
recapitulativ.

Stimaþi distribuitori,
Dorim sã vã informãm cã noile 

conturi IBAN, valabile de la 1 
septembrie 2004, ale Forever Living 
Products sunt urmãtoarele:

1. Pentru cei care vireazã 
contravaloarea produselor FLP prin 
bancã (Ordin de platã) contul este 
urmãtorul:

RO74BRDE450SV01018054500

2. Pentru cei care ne expediazã 
facturi de bonus, trebuie sã 
completeze la datele bãncii FLP 
urmãtorul cont:

RO16BRDE450SV01007574500

Pe 24 septembrie v\ a[tept\m cu 
drag ̀ n Sala Palatului, s\ ne bucur\m 
[i s\ ne distr\m `mpreun\ la un 
Jonathan Day de excep]ie! Merit\ s\ 
fi]i acolo!

Având în vedere punctul 5 din Formularul 
de înscriere, vã reamintim prevederile Normelor 
metodologice privind Codul de Procedurã 
F i s c a l ã  ( H o t ã r â r e a  d e  G u v e r n  n r.  
1050/01.07.2004):

  ART. 68
Obligaþia de înregistrare fiscalã

(1) Orice persoanã sau entitate care este 
subiect într-un raport juridic fiscal se 
înregistreazã fiscal, primind un cod de 
identificare fiscalã. Codul de identificare fiscalã 
va fi:

b) pentru persoanele fizice, codul numeric 
personal atribuit potrivit legii speciale;

(5) Contribuabilii care obþin venituri din 
activitãþi independente, pentru care plãþile 
anticipate se fac prin reþinere la sursã de cãtre 
plãtitorii de venituri, au obligaþia, în vederea 
înregistrãrii, sã depunã la organul fiscal 
competent declaraþia de înregistrare fiscalã.

 (6) Declaraþia de înregistrare fiscalã se 
depune în termen de 30 de zile de la:

b) data eliberãrii actului legal de funcþionare, 
începerii activitãþii, data obþinerii primului venit 
sau dobândirii calitãþii de angajator, dupã caz, în 
cazul persoanelor fizice.

Vã reamintim posibilitatea aflãrii punctelor credit 
prin SMS la urmãtorul numãr de telefon: 0745.072.689. 
Puteþi folosi orice tip de telefon mobil, conectat la oricare 
dintre furnizorii de telefonie mobilã din România. 
Structura SMS-ului trebuie sã fie urmãtoarea: 
user parola

(user=ultimele 6 cifre ale codului FLP; parola=parola 
distribuitorului, parola iniþialã este identicã cu valoarea 
user. User-ul ºi parola trebuie despãrþite printr-un 
caracter spaþiu.)

Forever a schimbat viaþa a milioane de oameni. Dacã te 
numeri ºi tu printre ei sau dacã îþi doreºti sã ajungi acolo, 
dacã vrei sã le împãrtãºeºti ºi altora realizãrile ºi bucuriile 
tale în Forever, dacã vrei sã îi ajuþi ºi pe alþii sã devinã mai 
optimiºti, mai încrezãtori în forþele lor, atunci scrie pe 
adresa Forever Living Products România, Bd. Aviatorilor 
nr. 3, Sector 1, Cod 011852, Bucureºti, pe adresa de 
e-mail: office@foreverliving.ro sau la numãrul de fax 
021/222.89.24, cu menþiunea „Pentru Revista Forever". 
Cele mai interesante ºi mai motivante articole vor fi 
publicate. Cu toþii putem învãþa din experienþa altora, 
indiferent cã suntem abia la început sau am devenit deja 
lideri de reþea.

Vã rugãm sã însoþiþi aceste articole de fotografii color 
clare, cu dimensiunea minimã 9/13 cm. 

Revista Forever este o publica]ie lunar\ a Forever Living Products 
România.  Toate drepturile rezervate.
Forever Living Products România SRL nu ̀ [i asum\ responsabilitatea 
pentru articolele ap\rute `n revista Forever. Autorii sunt direct 
r\spunz\tori de informa]iile din articolele lor. 

Stima]i Distribuitori, conform Politicilor Companiei, paragraful 
14.3.3.1, este interzis\ "Tip\rirea, reproducerea, distribuirea sau 
folosirea de materiale promo]ionale neautorizate. Pot fi utilizate 
anumite materiale promo]ionale dar numai dup\ autorizarea lor, în 
scris, de c\tre Sediul Central". Drept urmare v\ rug\m insistent s\ nu 
distribui]i sau s\ încuraja]i folosirea oric\ror materiale promo]ionale 
(tip\rituri, literatur\, casete audio sau video) care nu au autorizarea 
scris\ a FLP România. Totodat\, este interzis\ promovarea sub orice 
form\ a produselor prin intermediul internetului (anun]uri, pagini web 
etc.) f\r\ acordul scris al FLP România.

Men]ion\m c\ nerespectarea acestor condi]ii poate atrage 
excluderea din re]eaua Forever Living Products.

FLP vã oferã posibilitatea de a face comenzi prin poºtã ºi de a primi 
produsele acasã. Detalii despre comandarea ºi livrarea produselor 
noastre în aceastã modalitate puteþi afla de la toate depozitele FLP, de 
pe site-ul www.foreverliving.ro ºi de la managerii reþelei Dvs. De 
reþinut: data de 24 a fiecãrei luni este termenul limitã de primire a 
documentelor necesare comenzilor pentru luna în curs. Vã rugãm sã 
respectaþi instrucþiunile detaliate de folosire a acestui serviciu. Vã 
mulþumim. 
V\ reamintim c\ de la 1 aprilie nu se mai accept\ comenzile pl\tite 
la oficiile po[tale. Contravaloarea produselor comandate prin po[t\ 
trebuie achitat\ la CEC.

Materiale Forever

este  revista ta!SCRIE PENTRU FOREVER!
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~n prima zi lucr\toare a fiecarei luni depozitele sunt `nchise pentru inventar.

Întreb\rile pe teme medicale sau cosmetice pot fi 
trimise, în scris, la num\rul de fax: 021.222.89.24 sau 
email: office@foreverliving.ro. R\spunsurile se vor adresa 
în acela[i mod (fax sau email). Acest serviciu este valabil 
numai pentru distribuitorii firmei, drept pentru care v\ 
rug\m s\ specifica]i în text codul de identificare FLP. Nu 
se vor da informa]ii pe teme medicale prin telefon.

Stima]i distribuitori,
Avem rug\mintea ca toate formularele care se 

înainteaz\ c\tre Forever Living Products România 
(formulare de înscriere, formulare de comand\, fi[e 
bancare, facturi) s\ fie completate integral, cite] [i 
corect cu datele dumneavoastr\ de identificare (nume, 
prenume, adres\, cod numeric personal, num\r de 
telefon). 

V\ mul]umim anticipat pentru în]elegere.

Dorim sã vã informãm cã bonusul 
recapitulativ aferent lunii iunie va fi exprimat în 
lei vechi, dar vã rugãm ca toate facturile emise 
cãtre companie sã fie exprimate în RON (lei 
noi). Distribuitorii care au conturi IBAN care 
conþin ROL sunt rugaþi sã înºtiinþeze firma de 
schimbarea acestora în RON. 

Stima]i distribuitori,
 Dorim s\ v\ inform\m c\, ̀ ncepând de la 1 iulie 

2005, pre]urile produselor FLP sunt exprimate `n 
EURO. Men]ion\m c\ se schimb\ doar moneda, nu 
[i valoarea pre]ului. Punctele credit aferente 
fiec\rui produs NU se modific\.

Ex: Aloe Vera Gel = 16,07 USD          Aloe Vera 
Gel = 16,07 Euro (pc = 0.101). 

Au sosit în þarã ºi 
vor fi puse în 
vânzare produsele 
Nature-Min 
ºi Absorbent-C cu 
noile ambalaje! 

Noile mostre de Aloe 
Propolis Creme - 
acum în toate 
depozitele FLP din 
þarã!

Vã reamintim cã ºi urmãtoarele produse 
beneficiazã de ambalaje cu un design 
nou: Forever Royal Jelly, Forever Bee 
Pollen, Forever Bee Propolis, Aloe Vera 
Gelly, Aloe Heat Lotion, Aloe Moisturizing 
Lotion, Aloe Lotion, Forever Aloe Scrub, 
Forever Alluring Eyes.  

Jonathan Day Jonathan Day 

Manual de produse

Acum cu numai 

Informaþii detaliate despre produsele 
Forever, reunite într-un instrument 
de lucru practic ºi extrem de util! O modalitate elegantã de a face 

cunoscutã oportunitatea de afaceri 
oferitã de Forever!

Flip Chart

Este important sã le prezentãm 
potenþialilor distribuitori Forever, 
într-o manierã elegantã, ce 
înseamnã extinderea Forever la nivel 
mondial.

International Directory

20 lei noi / 200.000 lei

Cheia succesului în afacerea Dvs. 
Forever! 

Bro;ur[ - De la 
Supervizor la Manager 

CD-uri Forever

NOU!
Când vei
deveni
milionar?

P l a n i f i c a r e a    a f a c e r i i

A C A D E M I A   D E   A F A C E R I   F O R E V E R

Ben Nogradi

35 lei noi!
350.000 lei!

Stima]i distribuitori,
Dorim s\ v\ inform\m c\, 

`ncepând din luna aprilie, la 
depozitele din Bd. Aviatorilor [i 
B \ n e a s a  p u t e ] i  a c h i t a  
comenzile personale prin 
intermediul cardului bancar. 

De la plant[ la produs 
Planul de marketing

25 de ani de
Forever

Produse Forever Produse Forever

4790 MONTH/YEAR

VALID THRU

BRD
GROUPE SOCIETE GENERALE

Maestro

Stima]i distribuitori,
Din luna iulie 2005 se vor vira lunar 

bonusurile realizate de distribuitorii FLP - 
persoane fizice, care au depus fi[a cu datele 
bancare la sediile firmei pân\ `n ultima zi 
lucr\toare a lunii precedente.

într-o ediþie în limbã strãinã! 
Specificitatea cãrþii speaker-ului 
de origine maghiarã nu este doar 
faptul cã se referã în mod special 
la modalitãþile de construire a 
afacerii, ci ºi faptul cã autorul 
însuºi a adaptat cartea la piaþa 
româneascã. 

Meritul cãrþii este faptul cã te 
învaþã niºte tehnici aplicabile în 
practicã imediat - ºi de data 
aceasta nu din America, ci de 
foarte aproape, din Europa 
Centralã ºi de Est!

Tot ceea ce doreai sã afli despre 
construirea afacerii, dar nu ai avut pe 
cine sã întrebi… Cartea „Când vei 
deveni milionar?” apare luna aceasta în 
premierã în România, pentru prima datã 

Academia de Afaceri
Forever

Bro;ur[ Aloe Body
Toning Kit
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ASISTENT MANAGERI

~n func]ie de pc totale realizate `n 
luna iunie (locul din luna precedent\)

Aurel & Veronica Me[ter (1)
Maria Pop (2)
Szabó Éva (3)
Camelia & Daniel Dincu]ã (6)
Kele (Páczkán) Mónika (4)
Mircea &  Dana Olariu (9)
Vajda Katalin (8)
Marilena & Teodor Culi[ir (7)
Ramona & Dorin Vingan (11)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (10)
Aurel & Cornelia Durigã (12)
Cristiana & Eugen Dincu]ã (15)
Constantin & Tania Popa (nou)
Emanoil & Georgeta Mandre[i (19)
Doina & Dãnu] Hanganu (5)
Hora]io Kogler (nou)
Mádly Susana & Ludovic (17)
{tefan & Lucica Neme[ (nou)
Derzsi Sámuel & Etelka (nou)
Elena & Virgil Angelescu (nou)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

20 10

10

~n func]ie de pc non-manageriale 
realizate `n luna iunie

Constantin & Tania Popa
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Magdalina Niþu
Valentin & Sonia Florescu
Adiel & Magdalena Miu
Nataia & Ion Barbonie
Pokorny István
Felicia & Siminel Sumanariu
Iulia Beldiman
Mircea & Raluca Fage

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

~n func]ie de pc ale noilor distribuitori 
realizate `n luna iunie

Laura & Marius Luculescu
Simona Popa
Ioan & Mariana Chirte[
Szakacs Magdolna & Ioan Matei
Ramona & Ioan Mihalca
Mariana Haidãu
Nastasia & Ioan Jigãu
Loredana Longoni
Iosif {tef & Ramona Indricãu
Floren]a Vonica 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

PROGRAMUL  STIMULATIV  DE  MERIT
STIMULENTUL I Ersilia & Ovidiu Moldovan Gheorghe & Adelina Filip

Sonfãlean

Florentina & Pavel Anton 
Camelia & Vasile OpreaAngela & Ioan Arcãlianu Emanoil & Georgeta Mandre[i
Daniel & Maria ParascanAszalos Ibolya & Csaba Lucica & {tefan Neme[
Ioan & Paraschiva PãcuraruLeonora & Florea Baciu Papp Miklós 
Emilia & Dinu PotopIulia Beldiman 
Elena Sandu Benedek József Mihály & Judit Szabó József & Marika
Smaranda Sãlcudean Atena & Vasile Bîrlea Varga Csaba Attila & Viorica
Marcela Stoica Iosif Brãzdãu Petru & Gheorghi]a Vasin
Felicia & Siminel SumanariuVeronica & Costel Burnichi

Maria Buzdugan
Marcela & Ion {erban Ilie & Adriana Carciuc STIMULENTUL III
Lucica & Gheorghe TãbãcaruCarmen & Dorel Ciutacu
Romicã & Lumini]a TimofteLivia & Gheorghe Cusiac Gizella & Marius Boti[ 
Iuliana & Liviu Toma Mihaela Dan Marilena & Teodor Culi[ir
Petru & Emilia Tru[cãMaria Dãrãban Camelia & Daniel Dincu]ã 
Valerica & Gheorghe }âmpu Viorel & Dumitra Dincã Aurel & Cornelia Durigã 
Ujlaki Csaba & Anna MáriaMihaela & Ion Dumitru Hora]io Kogler
Adriana & Constantin Vasile Mircea & Raluca Fage Doina & Dãnu] Hanganu 

Gheorghe & Adelina Filip Aurel & Veronica Me[ter
Valentin & Sonia Florescu Mircea & Dana Olariu

Kele (Páczkán) Mónika 
STIMULENTUL IITatiana & Florin Gon]

Dorin & Dana Ion Maria Pop 
Angelica & Ioan Lucu] Szabó Éva 

Derzsi Sámuel & Etelka Vajda Katalin 
Ramona & Dorin Vingan 

Corina & Dorin Frande[
Constantin & Magdalina Ni]u Mádly Susana & Ludovic

Constantin & Tania Popa

Veres Juliana 
Felicia & Vasile {anta

Rodica & Emanuel Voicu 
Vulcãnean

Gál Iren 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Elena & Virgil Angelescu

Constan]a & Dãnu] Mei Ro[u
Cristiana & Eugen Dincu]ãAdiel & Magdalena Miu
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Craiova
Bucure[ti         
Timi[oara
Bucure[ti
Bârlad
Târgu Neam]
Craiova
Constan]a
Constan]a
Târgu Neam]
Tulcea
Pite[ti
Bucure[ti
Bucure[ti
Deva
Orã[tie
Timi[oara
Baia Mare
Bucure[ti
Constan]a
Oradea
Arad
Cluj-Napoca
Bucure[ti
Satu Mare
Bistri]a
Bistri]a
Târgu Neam]
Humule[tii Noi
Bârlad
Crasna
Timi[oara
Timi[oara
Bistri]a           
Cluj-Napoca
Bucure[ti
Bucure[ti
Ploie[ti
Tulcea
Satu Mare
Oradea
Deva
Bucure[ti
Timi[oara
Bucure[ti              
Bra[ov
Fãgãra[
Tulcea
Satu Mare
Timi[oara
Bra[ov
Satu Mare
Târgu Jiu
Bucure[ti
Târgu-Mure[
Bucure[ti
Bucure[ti
Sighetu Marma]iei
Vãlenii {omcu]ei
Bucure[ti
Fãlticeni
Zalãu                  
Zalãu
Timi[oara
Orã[tie
Baia Mare
Berchez
Crasna
Petro[ani
Cãlan
Bistri]a 
Timi[oara
Tulcea
Zigoveni
Buftea
Constan]a
Ge[ti
Sighetu Marma]iei
Ploie[ti
Pite[ti
Timi[oara
Vulcan
{eica Mare
Iernut
Caracal
Medgidia
Buzãu
Bucure[ti
Bucure[ti
Nãvodari
Târgu-Mure[
Fãlticeni
Gratie[ti
Vladimirescu
Carei
Joi]a
Bucure[ti
Sard
Tecuci
Bascov
Bucure[ti
Caracal
Bucure[ti
Buzãu               
Sãlcioara
Buzãu
Miercurea Ciuc
Miercurea Ciuc
Bistri]a
Bistri]a
Bra[ov                 
Câmpia Turzii
Zalãu
Sãlaj
Satu Mare

SUPERVIZORI

Elena Abagiu
Abu Samra Neimat Anna

Floare Aioanei
Cristian & Liea Albi[oru

Rodica Ananie
Liliana Andron

Cosmin Andronie
Liliana Anghel

Maria & Adrian Arghir
Vasile & Niculina Astãcioaie

Laura Baciu
Olga & Mircea Bacria

Cristiana Bãdic
Bogdan Baltã

Lucia & Iosif Barbura
Maria Barna
Adrian Beck

Mariana & Nicolae Belbe
Daniela & Dorin Belu

Anca Bilba
Maria & Aurel Birãu

Iuliana Birta
Petru & Claudia Bivol

Florin Bobu
Viorel & Rodica Bociu

Simona Bonta[
Samuel Bonta[
Oana Bonteanu
Iulia Bonteanu

Doina Borza
Borzasi Anna & Pál
Ileana Botine[tean

Adelina Botine[tean
Cornelia Bozga

Dan & Lucre]ia Bracaciu
Adrian & Mihaela Brãdean

Georgeta Brânzã
Ioana Bucãtaru

Veronica Budescu & Cristian Sava
Elena Bumb

Liviu & Dorina Bursuc
Ioana & Mircea Bu[cã

Diana Buzã
Maria Buzagiu

Florica & Florin Buzoianu
Cristinel & Ludmila Cãlin

Delia Cantor 
Mihaela Caravan

Viorica Chereche[
Cãlina & Liviu Chindea

Corina Chioveanu
Stela & Vasile Chi[

Elena & Constantin Ciobanu
Maria Ciorica

Maria & Toader Ciula
Costina Ciupag

Florin & Victoria Constantin
Vasile & Mariana Corne[tean

Ioan & Adina Cosma
Tasia Costea

Vasilica & Dumitru Crãciun
Debora Cristea

Emil & Maria Cristea
Rodica Dalea

Mihai & Cristina Damian 
Gheorghe & Dorina Danco[

Demeter Editke & József
Dimény Andreea & Sándor

Felicia & Mircea Dinu]ã
Lidia & Emil Dobrei

Adriana & Titus Drãgan
Gheorghe Duda[

Elena Dumitrache
Iosif & Ileana Dumitrescu

Florea Dumitru
Dorina Dumitru
Lavinia Dumitru

Maria & Dumitru Dunca
Daniela & Ion Eftimescu

Petre & Elena Ene 
Ovidiu Filip

Rodica & Daniel Fita
Dumitru & Maria Frã]ilã

Andreea Gâldea
Narcisa Georgescu

Elena & Florentin Gheorghe
Mirela Gheorghe

Cãlin Gârlea
Ioana & Oprea Grigore

Ana Maria Grigore
Claudia & Ovidiu Grindean 

Mariana Haidãu
Larisa Hanganu

Ana Hent
Noemi & Gavril Herman

Florin & Ileana Hodut
Elisabeta Horváth

Adela Iancu
Daniela & Ionel Ichim
Gabriel & Cristina Ilie
Maria & Paul Iliescu

Gheorghe Ion
Ana Maria Ion-Buga

Adriana Ionescu
Vica & Viorel Iordãnescu

Alexandrina Iuga
Izsák László 

Izsák Melinda
Carmen Jigãu

Nastasia & Ioan Jigãu
Kajcsa Árpád

Kerekes Amália & Levente
Kerekes Andrea

Király Mária
Krucz Erika & István

Criste[ti
Orã[tie
Sibiu
Bucure[ti
Gãtaia
Bra[ov
Reghin
Vulcan
Caracal
Baia Mare
Satu Mare
Gãtaia
Bucure[ti
Bra[ov
Jibou
Pãdureni
Ighiu
Flore[ti
Bucure[ti
Dej
Media[
Ia[i
Mogo[oaia
Câmpia Turzii
Ploie[ti
Bra[ov
Salard
Constan]a
Oradea
Craiova
Ploie[ti
Bra[ov
Covasna
Bucure[ti
Rãdãu]i
Arad                  
Fãlticeni
Craiova
Vicovu de Sus
Arbore
Jimbolia
Piatra Neam]
Sângeorgiu de Mure[
Sarichioi
Oradea
Criste[ti        
Satu Mare
Baia Mare
Bra[ov
Bucure[ti
Medgidia
Aiud
Bucure[ti
Vatra Dornei
Bârlad
Bucure[ti
Satu Mare
Aiud
Bucure[ti
Deva
Oradea
Timi[oara
Bra[ov
Scoar]a
Bucure[ti
Cãlã]ani
Albeni                
Aghire[
Lie[ti
Bucure[ti
Bucure[ti
Scãri[oara
Calafat
Fãlticeni
Arad
Arad
Medgidia 
Bucov                
Bucure[ti
Bucure[ti
Bucure[ti
Bucure[ti               
Hunedoara
{ag
Bucure[ti
Izvin
Fãgãra[
Bra[ov
Cluj-Napoca
Miercurea Ciuc
Oradea
Arad
Deva
Alba Iulia
Bucure[ti
Oradea
Bra[ov
Tãuteu
Bucure[ti
Constan]a
Bra[ov
Bucure[ti
Târgovi[te
Bucuroaia
Ploie[ti
Aghire[               
Gala]i
Zalãu
Bucure[ti
Ploie[ti
Târgu-Mure[
Bucure[ti
Constan]a
Pite[ti
Hâr[ova
Dej

Elena Lazãr
Mariana Lazãr

Ana Lipove]chi
Claudia Lungu

Constantin Lungu
Tatiana Macarie
Felicia Macavei

Doina & Lenu]u Mãlina
Mirela & Adrian Manea

Mihaela & Nelu Marchi[
Leti]ia & Vasile Mãrcu[

Mészáros Zlatka
Lidia Mihai

Elza Mihalcea
Camelia & Ioan Mihoc

Elena Mihu-Pintilie
Raveca Milaciu
Corina Minconf

Mariana Mironeanu
Timeea Mocan

Maria & Luca Moldovan
Doina Munteanu

Elena Murariu
Lucia Muraru

Oana & Dumitru Mu[ãtoiu
Nagy Melinda

Nagy Erno & Irma
Simona Negoi]ã

Emil Nuna
Sidonia Oprea

Cornelia Pãdure
Pál Ildikó & Sándor

Pál András & Csibi Eniko
Camelia Panaghianu

Floarea & Liviu Panciuc
Hora]iu Papiu

Lãcrãmioara & Bogdan Parascan
Maria & Petre Pastita

Maria Pãtra[
Vasile & Marioara Petrariu

Ana Piparca
Mihaela Pîrlea

Angela & Ioan Pitea
Matroana & Simion Platon

Pokorny Alexandru & Gizella
Nicoleta Pol

Ionel & Maria Pop
Rozalia & Ioan Pop

Diana & Mircea Pop
Mihaela Popa

Mihaela & Tudor Popa
Neli & Iosif Popa

Victoria Popa
Nicolae Popa

Len]a & Corneliu Popa
Alina Postelnicescu

Prukker Francisc & Judit
Elena & Dumitru Pu[ca[

Nela & Mircea Rãdoi
Lumini]a & Liviu Rednic

Ioan & Florica Roman
David Romînu

Eugenia & Alexandru Ro[ca
Sofia Rotariu

Ioana Rucãreanu
Liviu Sãcarã

Maria Safaliu
Sandor Sildan Mihaela & Ioan

Paraschiva Sãracu
Vasilica Sava

Gabriela & Horia Savu
Aurelia Savu
Ileana Sima

Lidia & Dan Stafie
Aurora Stanca
Valeria Stanca

Georgeta Stanciu
Robert Stanciu

Maria Stancu
Maria Stãnculescu
Vasilica Stãnescu

Elena Stãnicã
Elena & Daniel {tef

Iosif {tef & Ramona Indricãu
Daniela {tefan
Cornel Stefoni

Monica & Alexandru Stoica
Sugár Piroska & István

Corina {uteu
Szász Hajnal

Szucs Tiberiu & Ecaterina
Maria }ãrean

Gabriela & Cristian Tãtar
Claudia Tatu

Paulina Tei[anu
Adina Todera[
Rodica Todor

Simona Tolcer
Mariana Toma

Iuliana Toma
Carmen & Mihail Tudose

Elena & Corneliu }urca[iu
Vasilica & Gheorghe }u]uianu

Maria & Florian Ungur
Adriana Ungureanu & Marius Du]u

Mariana Unguru[an
Stelu]a & Dan Urse

Varga Iudit
Simona Vasilache

Mihaela Vasile
Vass Antal

Pavel  & Vasilica Vîntu
Iulian Voiculescu

Floren]a Vonicã
{tefania Zilinschi 

Zsigmond Ildikó & Csaba

Nicoleta Pol
Maria Barna
Iuliana & Iulian Pa[ol
Florian Ni]oi
Mészáros Zlatka
Fodor Ilona
Lauren]ia Grosu
Rodica & Daniel Fita
Mariana & Liviu Haita
Mariana & Nicolae Belbe
Stela & Vasile Chi[
Marin & Claudia Studineanu
Adiel & Magdalena Miu
Aszalos Ibolya & Csaba
Aurelia & Narcis Brîndu[e
Loredana Longoni
Cerasela Coandã
Daniela Gheorghi]ã
Claudia Lungu
Ana & Romu Mocanu
Ramona Florea
Viorica Stãnilã
Filofteia Enescu
Maria Vulpe
Cecilia & Emilian Pita
Bodor István
Kelemen Sándor & Eniko
Maria Cârnu
Cre] Miklós
Marcela & Ion {erban
Viorica {u]ã
Sugár Piroska & István
Benedek József M. & Judit
Tasia Costea
Gabriela & Silviu Naidãu
Cãlin & Mirandolina Maghiari
Carmen & Gabriel Larion
Simonne & Daniel Aninoiu
Neculai & Natalia Coriciuc
Daniel Spãtariu
Cristina Popa
Nicoleta Pîrlea
Adela & Daniel Bucur
Vica & Viorel Iordãnescu
Pokorny István
Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfãlean
Vasiliu & Veronica Harli[cã
Marius Mãrcu[
Petre & Constan]a Ene
Nagy Ella Roza
Elena & Ion Moldoveanu
Ana & Victor Neam]u
Ana Maria Ion-Buga
Petru Mustea
Doina Borza
Adina & Iulian Grigore
Kerti Gabriel & Éva
Neli & Iosif Popa
Lidia Mihai
Molnar Maria 
Liviu & Dorina Bursuc
Lavinia Carciuc
Lucia Paiuc
Maria Safaliu
Aurelia & Auricã Nãstase
Forvith Maria
Gheorghe & Rodica Duc Voinea
Szeredai Viorica & Sándor
Stelu]a & Dan Urse
Ioana Tra[cã
Carmen & Gabriel Nicula
Maria & Neculai Gogoa[ã
Marinela & Nicolae Cre]eanu
Elena Scurtu
Maria & Petru Fren]iu
Aurora Stanca
Lumini]a U]ã & Gheorghe Maria
Abigaela & Olimpiu Trif Stanciu
Florin Bobu
Aurelia Râpeanu
Mihaela & Ion Dumitru
Constan]a & Neculae Drãghici
Estera & Constantin Demian
Petru & Gheorghi]a Vasin
Irina Pîrjol
Corneliu & Florica Stefoni
Delia Cantor
Elza Mihalcea
Maria Pop
Iszák Melinda
Pokorny Alexandru & Gizella
Iuliana Birta
Dorina & Ioan Copil
Cerasela Coandã
Florea Dumitru
Tankó Ildikó & Ludovic
Eugenia & Alexandru Ro[ca
Mariana & Gavril Hercu]
Camelia Mârza
Ana Maria & Eden Bechir
Romul & Lidia Todea
Iulia Beldiman
Gabriela }u]uianu
Dumitru & Adelina Negru]
Gra]iela & Viorel Turtu
Sandor Sildan Mihaela & Ioan
Loriana & Daniel Nicolae
Kerekes Andrea
Emanoil & Georgeta Mandre[i
Daniela Gheorghi]ã
Maria & Toader Ciula
Mariana Mironeanu
Mariana & Daniel Lungu
Mihaela & Octavian Gruioniu
Eugenia {tefan
Elisabeta Repka

Mãdãlina Crãciunescu
Georgeta Apostol & Abu Samra Nadir
Corneliu & Florica Stefoni
Aurelian & Aurelia Marin
Maria Grãjdeanu
Iulia Bonteanu
Elena & Ovidiu Veli[cu
{tefania Zilinschi
Amelia Drãgu]
Liliana Andron
Georgiana Lefter
Lenu]a & Cristian Mocãnescu
Claudia Lungu
Maria Stãnculescu
Gabriela & Nicolae Popa
Ileana & Teodor Pa[ca
Rodica Dalea
Lenu]a Moldovan
Daniela {tefan
Mariana Iuga
Ormos Adrienne
Maria & Petru Fren]iu
Iuliana Ganea
Iuliana Zacre]chi
Kerti Gabriel & Éva 
Domni]a & Onisim Bonta[
Simona Bonta[
Constantin & Tania Popa
Oana Bonteanu
Florentina Sava
Kabai Francisc & Jolán
Cornel Stefoni
Ileana Botine[tean
Anu]a Brîndu[a & Silaghi Simion
Viorica & Alexandru Petrar
Szocs Gábor & Dóra
Mirabela Macoveanu
{tefan Apostolescu
Elena Dumitrache
Ionel & Maria Pop
Ioan Gauris
Gabriela & Nicolae Popa
Elena Bãdrãgan
Adrian Beck
Veronica & Gheorghe Dragomir
Valentina Cãlin
Adriana & Nicolaie Salvan
Laura Baciu
Virgina & Dorin Baciu
Elena Luca
Fodor Ilona
Paul Lazin
Simona Stoica
Daniela & Dorin Belu
Teodora Ciula
Cristian & Liea Albi[oru
Elena & Virgil Angelescu
Silvia & Mitras Corne[tean
Lia & Gheorghe Petru[
Elena & Corneliu }urca[iu
Carmen & Gabriel Larion
Veronica & Gheorghe Dragomir
Debora Cristea
Szabó Pirosca
Mariana Lazãr
Gizella & Marius Boti[
Lia & Gheorghe Petru[
Király Mária
Doina & Lenu]u Mãlina
Szucs Tiberiu & Ecaterina
Maria & Siminel Pop
David Romînu
Iova Fadei
Corina & Emanuel Stan
Filofteia Enescu
Ana Maria Grigore
Cristina Florea
Silvia & Mitras Corne[tean
Oana & Dumitru Mu[ãtoiu
Daniel Onache
Doini]a & Gheorghe Filip
Mihaela & Alexandru Fodor
Mariana & Vasile Pop
Victor & Adela Haiduc
Mirela & Adrian Manea
Lumini]a & Gheorghe U]ã
Liliana Ani]ei
Cristian Boerescu
Iulia Albu
Eugenia {tefan
Emilia & Ioan Varodi
Vasilica & Dumitru Crãciun
Diana Buzã
Estera & Ioan Cuzdriorean
Ramona & Ioan Mihalca
Ana & Constantin Chelu
Doina & Marcel Anton
Raveca Milaciu
Rare[ & Maria Stãnescu
Lenu]a & Cristian Mocãnescu
Sanda Sãndulescu
Ana Maria & Mihai Marinescu
Cristina Ion-Buga
Rodica & Nicolae Tache-Gheorghe
Amelia Drãgu]
Adriana Ionescu
Csoma József
Izsák László
Maria & Ioan Marian
Carmen Jigãu
Szakács Magdolna & Ioan Matei
Derzsi Sámuel & Etelka
Szeredai Viorica & Sándor
Borzasi Anna & Pál
Elena Bumb

Bucure[ti
Bârlad
Baia Mare
Bu[teni
Constan]a
Ploie[ti
{eini
Motru
Tulcea
Surduc
Târgu-Mure[
Medgidia
Alba Iulia
Sighetu Marma]iei
Deva
Deva
Bucure[ti
Bucure[ti
Târgu Jiu
Tulcea
Ploie[ti
Posoloanca
Media[
Bucure[ti
Verne[ti
Oradea
Pite[ti
Ia[i
Sighetu Marma]iei
Bucure[ti
Bucure[ti

Viorel Adam
Georgeta Apostol & Abu Samra Nadir

Perpeta & Sandu Bãlaj
Constantin Bãrdan

Ana Maria & Eden Bechir
Constantin & Manuela Belciug

Daniela & Ioan Bogdan
Angela Brujan
Maria Cernega

Delia & Ionel Chira
Ioan & Mariana Chirte[

Anton Ciocirlã
Cerasela Coandã

Silvia & Mitras Corne[tean
Ana & Constantin Demian

Estera & Constantin Demian
Mihai & Mirela Du]ã

Sorina & {tefan Enache
Daniela & Ion Epure

Iova Fadei
Cristina Florea
Forvith Maria

Gabriela Gabor
Iuliana Ganea

Maria & Neculai Gogoa[ã
Halász Tünde & Petru

Harko Rodica
Genoveva Ianisevschi

Adriana Ilban
Antoaneta Ionescu

Mirela & Viorel Lazãr

Maria & Mircea Zecheru
Florentina Sava
Vlad & Diana Olariu
Iulia Beldiman
Doina Pascu
Dorin & Dana Ion
Mircea & Raluca Fage
Natalia & Ion Barbonie
Lucica & Gheorghe Tãbãcaru
Nicoleta & Vasile Mure[an
Sorin & Zorina Pop
Resid Adnan
Mariana & Nicolae Rîsteiu
Adriana Ilban
Dina & Cornel Rãducan
Ana & Constantin Demian
Sorina & {tefan Enache
Dorule] & Elena Ro[oi
Petru & Emilia Tru[cã
Maria Cernega
Andreea Florea
Szabó Éva
Marinela & Vasile Cre]u
Vasilica Pîrsan
Dana & Aurel Stãnculea
Katalin & Adrian Mihai
Iuliana & Liviu Toma
Constantin & Tania Popa
Alina Ofrim
Constantin Bãrdan
Veronica & Cristian Ciurtin

Ploie[ti                
Satu Mare
Bucure[ti
Arad
Bucure[ti
Caracal
Pite[ti
Pite[ti
Bucure[ti
Sighetu Marma]iei
Cluj-Napoca
Media[
Bucure[ti
{omcu]a Mare
Bucure[ti             
Deva
Ia[i
Coste[ti
Deva
Bucure[ti
Bucure[ti
Bucure[ti
Vulture[ti
Vulture[ti
Ia[i
Bucure[ti
Timi[oara
Bra[ov
Bra[ov
Bucure[ti

Liliana & Ciprian Lazãr
Paul Lazin

Loredana Longoni
Cãlin & Mirandolina Maghiari

Aurelian & Aurelia Marin
Ana Maria & Mihai Marinescu
Lenu]a & Cristian Mocãnescu

Alina Nistor
Florian Ni]oi
Alina Ofrim

Vlad & Diana Olariu
Gabriela Patîrniche

Constantin & Florentina Pavel
Lia & Gheorghe Petru[

Vasilica Pîrsan
Gabriela & Nicolae Popa

Simona Popa
Lucica & Constantin Popescu

Dina & Cornel Rãducanu
Lidia Râpeanu
{tefania Rusu

Sanda Sãndulescu
Corneliu Spãtariu

Daniel Spãtariu
Viorica Stãnilã

Vasilica & Gheorghe {tefan
Corneliu & Florica Stefoni

Szakács Magdolna & Ioan Matei
Romul & Lidia Todea

Iuliana Zacre]chi

Constantin & Manuela Belciug
Manuela Meten]i
Emanuela Durigã
Ioan & Doina Velescu
Ilinca Bãnicã
Maria & Gheorghe Ion
Alina Nistor
Harko Rodica
Adriana Bãdic
Veronica & Emil Pop
Mircea & Dana Olariu
Gabriela Gabor
Antoaneta Ionescu
Dana & Costel Pop
Constan]a & Haralambie Furtunã
Molnar Maria
Constantin & Tania Popa
Mihaela & Octavian Gruioniu
Daniela & Emil Lazãr
Dorule] & Elena Ro[oi
Mihaela Grigoriu
Marieta Ciacaru
Constantin & Alina Spãtariu
Corneliu Spãtariu
Constantin & Tania Popa
{tefania Rusu
Dumitru Lele
Bandi Izabela & Attila
Mariana & Daniel Lungu
Vasilica & Gheorghe {tefan

MANAGERI
Suceava
Gala]i
Fete[ti
Bra[ov
Sfântu Gheorghe
Ploie[ti             
Bucure[ti
Bucure[ti
Media[
Rãdãu]i
Zalãu
Bucure[ti
Ploie[ti
Arad                 
Pite[ti
Ploie[ti
Buzãu
Satu Mare
Fãlticeni

Corina Ailoaie 
Maria & Adrian Anton

Angela Bãltaru & Valentin Gherghe
Coca Bichir

Bodor István
Lidia & Marius Chere[

Marieta Ciacaru
Veronica & Cristian Ciurtin

Marinela & Vasile Cre]u
Gabriela & Daniel Cvasniuc

Veronica & Gheorghe Dragomir
Emanuela Durigã

Andreea Florea
Maria & Petru Fren]iu

Mihaela & Octavian Gruioniu
Florian & Florina Ilie

Florica Ionescu
Kerti Gabriel & Éva

Carmen & Gabriel Larion

{tefan Sandu
Maria & Constantin Ca[u
Maria Irimciuc
Carmen Motea
Bardócz István & Ildikó
Lauren]iu & Daniela Cristescu
Oana Bunea
Rare[ & Maria Stãnescu
Monica & Romeo Munteanu
Petru & Gabriela Grijincu
Maria Dãrãban
Aurel & Cornelia Durigã
Elena & Dorinel Anghel
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Elena & Marian Moraru
Constan]a & Dãnu] Mei Ro[u
Constantin & Magdalina Ni]u
Varga Csaba Attila & Viorica 
Felicia & Siminel Sumanariu

Deva
Bra[ov
Bra[ov
Oradea
Carei
Deva                 
Motru
Târgu-Mure[
Târgu-Mure[     
Comãne[ti           
Cristian
Bârlad
Suceava
Buzãu
Constan]a
Târgovi[te
Zalãu
Medgidia
Târgu-Mure[

Daniela & Emil Lazãr
Laura & Marius Luculescu

Mariana & Daniel Lungu
Katalin & Adrian Mihai

Ramona & Ioan Mihalca
Molnar Maria

Elena & Marian Moraru
Monica & Romeo Muntean

Doina Pascu
Niculina Puslenghea

Adriana & Nicolaie Salvan
Florentina Sava

Constantin & Alina Spãtariu
Dana & Aurel Stãnculea

Eugenia {tefan
Niculina {tefana

Szeredai Viorica & Sándor
Lumini]a & Gheorghe U]ã

Emilia & Ioan Varodi

Cornelia & Nicolae Bi[boacã
Adriana & Nicolaie Salvan
Cristiana & Eugen Dincu]ã
Ujlaki Csaba & Anna Mária
Mircea & Raluca Fage
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Natalia & Ion Barbonie
Felicia & Vasile {anta
Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfãlean
Elena Slãtineanu & Ghi]ã Voaide[
Coca Bichir
Ana Popa
Emilia & Dinu Potop
Florica Ionescu
Doina & Dãnu] Hanganu
Elena & Cristian Pavel
Gál Irén
Vasile & Simona Surculescu
Maria & Nicolae Petrea

SENIOR MANAGERI
Rãdãu]i
Fãlticeni
Vatra Dornei

Petru & Gabriela Grijincu
Emilia & Dinu Potop

{tefan Sandu

Petru Mustea
Felicia & Siminel Sumanariu
Hora]io Kogler

Fãlticeni
Satu Mare

Felicia & Siminel Sumanariu
Varga Csaba Attila & Viorica

Camelia & Daniel Dincu]ã
Csirák Irén

SOARING MANAGERI
AradElisaveta & Alexandru Pocaznoi Corina & Dorin Frande[
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ASISTENT MANAGERI

~n func]ie de pc totale realizate `n 
luna iunie (locul din luna precedent\)

Aurel & Veronica Me[ter (1)
Maria Pop (2)
Szabó Éva (3)
Camelia & Daniel Dincu]ã (6)
Kele (Páczkán) Mónika (4)
Mircea &  Dana Olariu (9)
Vajda Katalin (8)
Marilena & Teodor Culi[ir (7)
Ramona & Dorin Vingan (11)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (10)
Aurel & Cornelia Durigã (12)
Cristiana & Eugen Dincu]ã (15)
Constantin & Tania Popa (nou)
Emanoil & Georgeta Mandre[i (19)
Doina & Dãnu] Hanganu (5)
Hora]io Kogler (nou)
Mádly Susana & Ludovic (17)
{tefan & Lucica Neme[ (nou)
Derzsi Sámuel & Etelka (nou)
Elena & Virgil Angelescu (nou)

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

20 10

10

~n func]ie de pc non-manageriale 
realizate `n luna iunie

Constantin & Tania Popa
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Magdalina Niþu
Valentin & Sonia Florescu
Adiel & Magdalena Miu
Nataia & Ion Barbonie
Pokorny István
Felicia & Siminel Sumanariu
Iulia Beldiman
Mircea & Raluca Fage

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

~n func]ie de pc ale noilor distribuitori 
realizate `n luna iunie

Laura & Marius Luculescu
Simona Popa
Ioan & Mariana Chirte[
Szakacs Magdolna & Ioan Matei
Ramona & Ioan Mihalca
Mariana Haidãu
Nastasia & Ioan Jigãu
Loredana Longoni
Iosif {tef & Ramona Indricãu
Floren]a Vonica 

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

PROGRAMUL  STIMULATIV  DE  MERIT
STIMULENTUL I Ersilia & Ovidiu Moldovan Gheorghe & Adelina Filip

Sonfãlean

Florentina & Pavel Anton 
Camelia & Vasile OpreaAngela & Ioan Arcãlianu Emanoil & Georgeta Mandre[i
Daniel & Maria ParascanAszalos Ibolya & Csaba Lucica & {tefan Neme[
Ioan & Paraschiva PãcuraruLeonora & Florea Baciu Papp Miklós 
Emilia & Dinu PotopIulia Beldiman 
Elena Sandu Benedek József Mihály & Judit Szabó József & Marika
Smaranda Sãlcudean Atena & Vasile Bîrlea Varga Csaba Attila & Viorica
Marcela Stoica Iosif Brãzdãu Petru & Gheorghi]a Vasin
Felicia & Siminel SumanariuVeronica & Costel Burnichi

Maria Buzdugan
Marcela & Ion {erban Ilie & Adriana Carciuc STIMULENTUL III
Lucica & Gheorghe TãbãcaruCarmen & Dorel Ciutacu
Romicã & Lumini]a TimofteLivia & Gheorghe Cusiac Gizella & Marius Boti[ 
Iuliana & Liviu Toma Mihaela Dan Marilena & Teodor Culi[ir
Petru & Emilia Tru[cãMaria Dãrãban Camelia & Daniel Dincu]ã 
Valerica & Gheorghe }âmpu Viorel & Dumitra Dincã Aurel & Cornelia Durigã 
Ujlaki Csaba & Anna MáriaMihaela & Ion Dumitru Hora]io Kogler
Adriana & Constantin Vasile Mircea & Raluca Fage Doina & Dãnu] Hanganu 

Gheorghe & Adelina Filip Aurel & Veronica Me[ter
Valentin & Sonia Florescu Mircea & Dana Olariu

Kele (Páczkán) Mónika 
STIMULENTUL IITatiana & Florin Gon]

Dorin & Dana Ion Maria Pop 
Angelica & Ioan Lucu] Szabó Éva 

Derzsi Sámuel & Etelka Vajda Katalin 
Ramona & Dorin Vingan 

Corina & Dorin Frande[
Constantin & Magdalina Ni]u Mádly Susana & Ludovic

Constantin & Tania Popa

Veres Juliana 
Felicia & Vasile {anta

Rodica & Emanuel Voicu 
Vulcãnean

Gál Iren 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Elena & Virgil Angelescu

Constan]a & Dãnu] Mei Ro[u
Cristiana & Eugen Dincu]ãAdiel & Magdalena Miu
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Craiova
Bucure[ti         
Timi[oara
Bucure[ti
Bârlad
Târgu Neam]
Craiova
Constan]a
Constan]a
Târgu Neam]
Tulcea
Pite[ti
Bucure[ti
Bucure[ti
Deva
Orã[tie
Timi[oara
Baia Mare
Bucure[ti
Constan]a
Oradea
Arad
Cluj-Napoca
Bucure[ti
Satu Mare
Bistri]a
Bistri]a
Târgu Neam]
Humule[tii Noi
Bârlad
Crasna
Timi[oara
Timi[oara
Bistri]a           
Cluj-Napoca
Bucure[ti
Bucure[ti
Ploie[ti
Tulcea
Satu Mare
Oradea
Deva
Bucure[ti
Timi[oara
Bucure[ti              
Bra[ov
Fãgãra[
Tulcea
Satu Mare
Timi[oara
Bra[ov
Satu Mare
Târgu Jiu
Bucure[ti
Târgu-Mure[
Bucure[ti
Bucure[ti
Sighetu Marma]iei
Vãlenii {omcu]ei
Bucure[ti
Fãlticeni
Zalãu                  
Zalãu
Timi[oara
Orã[tie
Baia Mare
Berchez
Crasna
Petro[ani
Cãlan
Bistri]a 
Timi[oara
Tulcea
Zigoveni
Buftea
Constan]a
Ge[ti
Sighetu Marma]iei
Ploie[ti
Pite[ti
Timi[oara
Vulcan
{eica Mare
Iernut
Caracal
Medgidia
Buzãu
Bucure[ti
Bucure[ti
Nãvodari
Târgu-Mure[
Fãlticeni
Gratie[ti
Vladimirescu
Carei
Joi]a
Bucure[ti
Sard
Tecuci
Bascov
Bucure[ti
Caracal
Bucure[ti
Buzãu               
Sãlcioara
Buzãu
Miercurea Ciuc
Miercurea Ciuc
Bistri]a
Bistri]a
Bra[ov                 
Câmpia Turzii
Zalãu
Sãlaj
Satu Mare

SUPERVIZORI

Elena Abagiu
Abu Samra Neimat Anna

Floare Aioanei
Cristian & Liea Albi[oru

Rodica Ananie
Liliana Andron

Cosmin Andronie
Liliana Anghel

Maria & Adrian Arghir
Vasile & Niculina Astãcioaie

Laura Baciu
Olga & Mircea Bacria

Cristiana Bãdic
Bogdan Baltã

Lucia & Iosif Barbura
Maria Barna
Adrian Beck

Mariana & Nicolae Belbe
Daniela & Dorin Belu

Anca Bilba
Maria & Aurel Birãu

Iuliana Birta
Petru & Claudia Bivol

Florin Bobu
Viorel & Rodica Bociu

Simona Bonta[
Samuel Bonta[
Oana Bonteanu
Iulia Bonteanu

Doina Borza
Borzasi Anna & Pál
Ileana Botine[tean

Adelina Botine[tean
Cornelia Bozga

Dan & Lucre]ia Bracaciu
Adrian & Mihaela Brãdean

Georgeta Brânzã
Ioana Bucãtaru

Veronica Budescu & Cristian Sava
Elena Bumb

Liviu & Dorina Bursuc
Ioana & Mircea Bu[cã

Diana Buzã
Maria Buzagiu

Florica & Florin Buzoianu
Cristinel & Ludmila Cãlin

Delia Cantor 
Mihaela Caravan

Viorica Chereche[
Cãlina & Liviu Chindea

Corina Chioveanu
Stela & Vasile Chi[

Elena & Constantin Ciobanu
Maria Ciorica

Maria & Toader Ciula
Costina Ciupag

Florin & Victoria Constantin
Vasile & Mariana Corne[tean

Ioan & Adina Cosma
Tasia Costea

Vasilica & Dumitru Crãciun
Debora Cristea

Emil & Maria Cristea
Rodica Dalea

Mihai & Cristina Damian 
Gheorghe & Dorina Danco[

Demeter Editke & József
Dimény Andreea & Sándor

Felicia & Mircea Dinu]ã
Lidia & Emil Dobrei

Adriana & Titus Drãgan
Gheorghe Duda[

Elena Dumitrache
Iosif & Ileana Dumitrescu

Florea Dumitru
Dorina Dumitru
Lavinia Dumitru

Maria & Dumitru Dunca
Daniela & Ion Eftimescu

Petre & Elena Ene 
Ovidiu Filip

Rodica & Daniel Fita
Dumitru & Maria Frã]ilã

Andreea Gâldea
Narcisa Georgescu

Elena & Florentin Gheorghe
Mirela Gheorghe

Cãlin Gârlea
Ioana & Oprea Grigore

Ana Maria Grigore
Claudia & Ovidiu Grindean 

Mariana Haidãu
Larisa Hanganu

Ana Hent
Noemi & Gavril Herman

Florin & Ileana Hodut
Elisabeta Horváth

Adela Iancu
Daniela & Ionel Ichim
Gabriel & Cristina Ilie
Maria & Paul Iliescu

Gheorghe Ion
Ana Maria Ion-Buga

Adriana Ionescu
Vica & Viorel Iordãnescu

Alexandrina Iuga
Izsák László 

Izsák Melinda
Carmen Jigãu

Nastasia & Ioan Jigãu
Kajcsa Árpád

Kerekes Amália & Levente
Kerekes Andrea

Király Mária
Krucz Erika & István

Criste[ti
Orã[tie
Sibiu
Bucure[ti
Gãtaia
Bra[ov
Reghin
Vulcan
Caracal
Baia Mare
Satu Mare
Gãtaia
Bucure[ti
Bra[ov
Jibou
Pãdureni
Ighiu
Flore[ti
Bucure[ti
Dej
Media[
Ia[i
Mogo[oaia
Câmpia Turzii
Ploie[ti
Bra[ov
Salard
Constan]a
Oradea
Craiova
Ploie[ti
Bra[ov
Covasna
Bucure[ti
Rãdãu]i
Arad                  
Fãlticeni
Craiova
Vicovu de Sus
Arbore
Jimbolia
Piatra Neam]
Sângeorgiu de Mure[
Sarichioi
Oradea
Criste[ti        
Satu Mare
Baia Mare
Bra[ov
Bucure[ti
Medgidia
Aiud
Bucure[ti
Vatra Dornei
Bârlad
Bucure[ti
Satu Mare
Aiud
Bucure[ti
Deva
Oradea
Timi[oara
Bra[ov
Scoar]a
Bucure[ti
Cãlã]ani
Albeni                
Aghire[
Lie[ti
Bucure[ti
Bucure[ti
Scãri[oara
Calafat
Fãlticeni
Arad
Arad
Medgidia 
Bucov                
Bucure[ti
Bucure[ti
Bucure[ti
Bucure[ti               
Hunedoara
{ag
Bucure[ti
Izvin
Fãgãra[
Bra[ov
Cluj-Napoca
Miercurea Ciuc
Oradea
Arad
Deva
Alba Iulia
Bucure[ti
Oradea
Bra[ov
Tãuteu
Bucure[ti
Constan]a
Bra[ov
Bucure[ti
Târgovi[te
Bucuroaia
Ploie[ti
Aghire[               
Gala]i
Zalãu
Bucure[ti
Ploie[ti
Târgu-Mure[
Bucure[ti
Constan]a
Pite[ti
Hâr[ova
Dej

Elena Lazãr
Mariana Lazãr

Ana Lipove]chi
Claudia Lungu

Constantin Lungu
Tatiana Macarie
Felicia Macavei

Doina & Lenu]u Mãlina
Mirela & Adrian Manea

Mihaela & Nelu Marchi[
Leti]ia & Vasile Mãrcu[

Mészáros Zlatka
Lidia Mihai

Elza Mihalcea
Camelia & Ioan Mihoc

Elena Mihu-Pintilie
Raveca Milaciu
Corina Minconf

Mariana Mironeanu
Timeea Mocan

Maria & Luca Moldovan
Doina Munteanu

Elena Murariu
Lucia Muraru

Oana & Dumitru Mu[ãtoiu
Nagy Melinda

Nagy Erno & Irma
Simona Negoi]ã

Emil Nuna
Sidonia Oprea

Cornelia Pãdure
Pál Ildikó & Sándor

Pál András & Csibi Eniko
Camelia Panaghianu

Floarea & Liviu Panciuc
Hora]iu Papiu

Lãcrãmioara & Bogdan Parascan
Maria & Petre Pastita

Maria Pãtra[
Vasile & Marioara Petrariu

Ana Piparca
Mihaela Pîrlea

Angela & Ioan Pitea
Matroana & Simion Platon

Pokorny Alexandru & Gizella
Nicoleta Pol

Ionel & Maria Pop
Rozalia & Ioan Pop

Diana & Mircea Pop
Mihaela Popa

Mihaela & Tudor Popa
Neli & Iosif Popa

Victoria Popa
Nicolae Popa

Len]a & Corneliu Popa
Alina Postelnicescu

Prukker Francisc & Judit
Elena & Dumitru Pu[ca[

Nela & Mircea Rãdoi
Lumini]a & Liviu Rednic

Ioan & Florica Roman
David Romînu

Eugenia & Alexandru Ro[ca
Sofia Rotariu

Ioana Rucãreanu
Liviu Sãcarã

Maria Safaliu
Sandor Sildan Mihaela & Ioan

Paraschiva Sãracu
Vasilica Sava

Gabriela & Horia Savu
Aurelia Savu
Ileana Sima

Lidia & Dan Stafie
Aurora Stanca
Valeria Stanca

Georgeta Stanciu
Robert Stanciu

Maria Stancu
Maria Stãnculescu
Vasilica Stãnescu

Elena Stãnicã
Elena & Daniel {tef

Iosif {tef & Ramona Indricãu
Daniela {tefan
Cornel Stefoni

Monica & Alexandru Stoica
Sugár Piroska & István

Corina {uteu
Szász Hajnal

Szucs Tiberiu & Ecaterina
Maria }ãrean

Gabriela & Cristian Tãtar
Claudia Tatu

Paulina Tei[anu
Adina Todera[
Rodica Todor

Simona Tolcer
Mariana Toma

Iuliana Toma
Carmen & Mihail Tudose

Elena & Corneliu }urca[iu
Vasilica & Gheorghe }u]uianu

Maria & Florian Ungur
Adriana Ungureanu & Marius Du]u

Mariana Unguru[an
Stelu]a & Dan Urse

Varga Iudit
Simona Vasilache

Mihaela Vasile
Vass Antal

Pavel  & Vasilica Vîntu
Iulian Voiculescu

Floren]a Vonicã
{tefania Zilinschi 

Zsigmond Ildikó & Csaba

Nicoleta Pol
Maria Barna
Iuliana & Iulian Pa[ol
Florian Ni]oi
Mészáros Zlatka
Fodor Ilona
Lauren]ia Grosu
Rodica & Daniel Fita
Mariana & Liviu Haita
Mariana & Nicolae Belbe
Stela & Vasile Chi[
Marin & Claudia Studineanu
Adiel & Magdalena Miu
Aszalos Ibolya & Csaba
Aurelia & Narcis Brîndu[e
Loredana Longoni
Cerasela Coandã
Daniela Gheorghi]ã
Claudia Lungu
Ana & Romu Mocanu
Ramona Florea
Viorica Stãnilã
Filofteia Enescu
Maria Vulpe
Cecilia & Emilian Pita
Bodor István
Kelemen Sándor & Eniko
Maria Cârnu
Cre] Miklós
Marcela & Ion {erban
Viorica {u]ã
Sugár Piroska & István
Benedek József M. & Judit
Tasia Costea
Gabriela & Silviu Naidãu
Cãlin & Mirandolina Maghiari
Carmen & Gabriel Larion
Simonne & Daniel Aninoiu
Neculai & Natalia Coriciuc
Daniel Spãtariu
Cristina Popa
Nicoleta Pîrlea
Adela & Daniel Bucur
Vica & Viorel Iordãnescu
Pokorny István
Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfãlean
Vasiliu & Veronica Harli[cã
Marius Mãrcu[
Petre & Constan]a Ene
Nagy Ella Roza
Elena & Ion Moldoveanu
Ana & Victor Neam]u
Ana Maria Ion-Buga
Petru Mustea
Doina Borza
Adina & Iulian Grigore
Kerti Gabriel & Éva
Neli & Iosif Popa
Lidia Mihai
Molnar Maria 
Liviu & Dorina Bursuc
Lavinia Carciuc
Lucia Paiuc
Maria Safaliu
Aurelia & Auricã Nãstase
Forvith Maria
Gheorghe & Rodica Duc Voinea
Szeredai Viorica & Sándor
Stelu]a & Dan Urse
Ioana Tra[cã
Carmen & Gabriel Nicula
Maria & Neculai Gogoa[ã
Marinela & Nicolae Cre]eanu
Elena Scurtu
Maria & Petru Fren]iu
Aurora Stanca
Lumini]a U]ã & Gheorghe Maria
Abigaela & Olimpiu Trif Stanciu
Florin Bobu
Aurelia Râpeanu
Mihaela & Ion Dumitru
Constan]a & Neculae Drãghici
Estera & Constantin Demian
Petru & Gheorghi]a Vasin
Irina Pîrjol
Corneliu & Florica Stefoni
Delia Cantor
Elza Mihalcea
Maria Pop
Iszák Melinda
Pokorny Alexandru & Gizella
Iuliana Birta
Dorina & Ioan Copil
Cerasela Coandã
Florea Dumitru
Tankó Ildikó & Ludovic
Eugenia & Alexandru Ro[ca
Mariana & Gavril Hercu]
Camelia Mârza
Ana Maria & Eden Bechir
Romul & Lidia Todea
Iulia Beldiman
Gabriela }u]uianu
Dumitru & Adelina Negru]
Gra]iela & Viorel Turtu
Sandor Sildan Mihaela & Ioan
Loriana & Daniel Nicolae
Kerekes Andrea
Emanoil & Georgeta Mandre[i
Daniela Gheorghi]ã
Maria & Toader Ciula
Mariana Mironeanu
Mariana & Daniel Lungu
Mihaela & Octavian Gruioniu
Eugenia {tefan
Elisabeta Repka

Mãdãlina Crãciunescu
Georgeta Apostol & Abu Samra Nadir
Corneliu & Florica Stefoni
Aurelian & Aurelia Marin
Maria Grãjdeanu
Iulia Bonteanu
Elena & Ovidiu Veli[cu
{tefania Zilinschi
Amelia Drãgu]
Liliana Andron
Georgiana Lefter
Lenu]a & Cristian Mocãnescu
Claudia Lungu
Maria Stãnculescu
Gabriela & Nicolae Popa
Ileana & Teodor Pa[ca
Rodica Dalea
Lenu]a Moldovan
Daniela {tefan
Mariana Iuga
Ormos Adrienne
Maria & Petru Fren]iu
Iuliana Ganea
Iuliana Zacre]chi
Kerti Gabriel & Éva 
Domni]a & Onisim Bonta[
Simona Bonta[
Constantin & Tania Popa
Oana Bonteanu
Florentina Sava
Kabai Francisc & Jolán
Cornel Stefoni
Ileana Botine[tean
Anu]a Brîndu[a & Silaghi Simion
Viorica & Alexandru Petrar
Szocs Gábor & Dóra
Mirabela Macoveanu
{tefan Apostolescu
Elena Dumitrache
Ionel & Maria Pop
Ioan Gauris
Gabriela & Nicolae Popa
Elena Bãdrãgan
Adrian Beck
Veronica & Gheorghe Dragomir
Valentina Cãlin
Adriana & Nicolaie Salvan
Laura Baciu
Virgina & Dorin Baciu
Elena Luca
Fodor Ilona
Paul Lazin
Simona Stoica
Daniela & Dorin Belu
Teodora Ciula
Cristian & Liea Albi[oru
Elena & Virgil Angelescu
Silvia & Mitras Corne[tean
Lia & Gheorghe Petru[
Elena & Corneliu }urca[iu
Carmen & Gabriel Larion
Veronica & Gheorghe Dragomir
Debora Cristea
Szabó Pirosca
Mariana Lazãr
Gizella & Marius Boti[
Lia & Gheorghe Petru[
Király Mária
Doina & Lenu]u Mãlina
Szucs Tiberiu & Ecaterina
Maria & Siminel Pop
David Romînu
Iova Fadei
Corina & Emanuel Stan
Filofteia Enescu
Ana Maria Grigore
Cristina Florea
Silvia & Mitras Corne[tean
Oana & Dumitru Mu[ãtoiu
Daniel Onache
Doini]a & Gheorghe Filip
Mihaela & Alexandru Fodor
Mariana & Vasile Pop
Victor & Adela Haiduc
Mirela & Adrian Manea
Lumini]a & Gheorghe U]ã
Liliana Ani]ei
Cristian Boerescu
Iulia Albu
Eugenia {tefan
Emilia & Ioan Varodi
Vasilica & Dumitru Crãciun
Diana Buzã
Estera & Ioan Cuzdriorean
Ramona & Ioan Mihalca
Ana & Constantin Chelu
Doina & Marcel Anton
Raveca Milaciu
Rare[ & Maria Stãnescu
Lenu]a & Cristian Mocãnescu
Sanda Sãndulescu
Ana Maria & Mihai Marinescu
Cristina Ion-Buga
Rodica & Nicolae Tache-Gheorghe
Amelia Drãgu]
Adriana Ionescu
Csoma József
Izsák László
Maria & Ioan Marian
Carmen Jigãu
Szakács Magdolna & Ioan Matei
Derzsi Sámuel & Etelka
Szeredai Viorica & Sándor
Borzasi Anna & Pál
Elena Bumb

Bucure[ti
Bârlad
Baia Mare
Bu[teni
Constan]a
Ploie[ti
{eini
Motru
Tulcea
Surduc
Târgu-Mure[
Medgidia
Alba Iulia
Sighetu Marma]iei
Deva
Deva
Bucure[ti
Bucure[ti
Târgu Jiu
Tulcea
Ploie[ti
Posoloanca
Media[
Bucure[ti
Verne[ti
Oradea
Pite[ti
Ia[i
Sighetu Marma]iei
Bucure[ti
Bucure[ti

Viorel Adam
Georgeta Apostol & Abu Samra Nadir

Perpeta & Sandu Bãlaj
Constantin Bãrdan

Ana Maria & Eden Bechir
Constantin & Manuela Belciug

Daniela & Ioan Bogdan
Angela Brujan
Maria Cernega

Delia & Ionel Chira
Ioan & Mariana Chirte[

Anton Ciocirlã
Cerasela Coandã

Silvia & Mitras Corne[tean
Ana & Constantin Demian

Estera & Constantin Demian
Mihai & Mirela Du]ã

Sorina & {tefan Enache
Daniela & Ion Epure

Iova Fadei
Cristina Florea
Forvith Maria

Gabriela Gabor
Iuliana Ganea

Maria & Neculai Gogoa[ã
Halász Tünde & Petru

Harko Rodica
Genoveva Ianisevschi

Adriana Ilban
Antoaneta Ionescu

Mirela & Viorel Lazãr

Maria & Mircea Zecheru
Florentina Sava
Vlad & Diana Olariu
Iulia Beldiman
Doina Pascu
Dorin & Dana Ion
Mircea & Raluca Fage
Natalia & Ion Barbonie
Lucica & Gheorghe Tãbãcaru
Nicoleta & Vasile Mure[an
Sorin & Zorina Pop
Resid Adnan
Mariana & Nicolae Rîsteiu
Adriana Ilban
Dina & Cornel Rãducan
Ana & Constantin Demian
Sorina & {tefan Enache
Dorule] & Elena Ro[oi
Petru & Emilia Tru[cã
Maria Cernega
Andreea Florea
Szabó Éva
Marinela & Vasile Cre]u
Vasilica Pîrsan
Dana & Aurel Stãnculea
Katalin & Adrian Mihai
Iuliana & Liviu Toma
Constantin & Tania Popa
Alina Ofrim
Constantin Bãrdan
Veronica & Cristian Ciurtin

Ploie[ti                
Satu Mare
Bucure[ti
Arad
Bucure[ti
Caracal
Pite[ti
Pite[ti
Bucure[ti
Sighetu Marma]iei
Cluj-Napoca
Media[
Bucure[ti
{omcu]a Mare
Bucure[ti             
Deva
Ia[i
Coste[ti
Deva
Bucure[ti
Bucure[ti
Bucure[ti
Vulture[ti
Vulture[ti
Ia[i
Bucure[ti
Timi[oara
Bra[ov
Bra[ov
Bucure[ti

Liliana & Ciprian Lazãr
Paul Lazin

Loredana Longoni
Cãlin & Mirandolina Maghiari

Aurelian & Aurelia Marin
Ana Maria & Mihai Marinescu
Lenu]a & Cristian Mocãnescu

Alina Nistor
Florian Ni]oi
Alina Ofrim

Vlad & Diana Olariu
Gabriela Patîrniche

Constantin & Florentina Pavel
Lia & Gheorghe Petru[

Vasilica Pîrsan
Gabriela & Nicolae Popa

Simona Popa
Lucica & Constantin Popescu

Dina & Cornel Rãducanu
Lidia Râpeanu
{tefania Rusu

Sanda Sãndulescu
Corneliu Spãtariu

Daniel Spãtariu
Viorica Stãnilã

Vasilica & Gheorghe {tefan
Corneliu & Florica Stefoni

Szakács Magdolna & Ioan Matei
Romul & Lidia Todea

Iuliana Zacre]chi

Constantin & Manuela Belciug
Manuela Meten]i
Emanuela Durigã
Ioan & Doina Velescu
Ilinca Bãnicã
Maria & Gheorghe Ion
Alina Nistor
Harko Rodica
Adriana Bãdic
Veronica & Emil Pop
Mircea & Dana Olariu
Gabriela Gabor
Antoaneta Ionescu
Dana & Costel Pop
Constan]a & Haralambie Furtunã
Molnar Maria
Constantin & Tania Popa
Mihaela & Octavian Gruioniu
Daniela & Emil Lazãr
Dorule] & Elena Ro[oi
Mihaela Grigoriu
Marieta Ciacaru
Constantin & Alina Spãtariu
Corneliu Spãtariu
Constantin & Tania Popa
{tefania Rusu
Dumitru Lele
Bandi Izabela & Attila
Mariana & Daniel Lungu
Vasilica & Gheorghe {tefan

MANAGERI
Suceava
Gala]i
Fete[ti
Bra[ov
Sfântu Gheorghe
Ploie[ti             
Bucure[ti
Bucure[ti
Media[
Rãdãu]i
Zalãu
Bucure[ti
Ploie[ti
Arad                 
Pite[ti
Ploie[ti
Buzãu
Satu Mare
Fãlticeni

Corina Ailoaie 
Maria & Adrian Anton

Angela Bãltaru & Valentin Gherghe
Coca Bichir

Bodor István
Lidia & Marius Chere[

Marieta Ciacaru
Veronica & Cristian Ciurtin

Marinela & Vasile Cre]u
Gabriela & Daniel Cvasniuc

Veronica & Gheorghe Dragomir
Emanuela Durigã

Andreea Florea
Maria & Petru Fren]iu

Mihaela & Octavian Gruioniu
Florian & Florina Ilie

Florica Ionescu
Kerti Gabriel & Éva

Carmen & Gabriel Larion

{tefan Sandu
Maria & Constantin Ca[u
Maria Irimciuc
Carmen Motea
Bardócz István & Ildikó
Lauren]iu & Daniela Cristescu
Oana Bunea
Rare[ & Maria Stãnescu
Monica & Romeo Munteanu
Petru & Gabriela Grijincu
Maria Dãrãban
Aurel & Cornelia Durigã
Elena & Dorinel Anghel
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Elena & Marian Moraru
Constan]a & Dãnu] Mei Ro[u
Constantin & Magdalina Ni]u
Varga Csaba Attila & Viorica 
Felicia & Siminel Sumanariu

Deva
Bra[ov
Bra[ov
Oradea
Carei
Deva                 
Motru
Târgu-Mure[
Târgu-Mure[     
Comãne[ti           
Cristian
Bârlad
Suceava
Buzãu
Constan]a
Târgovi[te
Zalãu
Medgidia
Târgu-Mure[

Daniela & Emil Lazãr
Laura & Marius Luculescu

Mariana & Daniel Lungu
Katalin & Adrian Mihai

Ramona & Ioan Mihalca
Molnar Maria

Elena & Marian Moraru
Monica & Romeo Muntean

Doina Pascu
Niculina Puslenghea

Adriana & Nicolaie Salvan
Florentina Sava

Constantin & Alina Spãtariu
Dana & Aurel Stãnculea

Eugenia {tefan
Niculina {tefana

Szeredai Viorica & Sándor
Lumini]a & Gheorghe U]ã

Emilia & Ioan Varodi

Cornelia & Nicolae Bi[boacã
Adriana & Nicolaie Salvan
Cristiana & Eugen Dincu]ã
Ujlaki Csaba & Anna Mária
Mircea & Raluca Fage
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Natalia & Ion Barbonie
Felicia & Vasile {anta
Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfãlean
Elena Slãtineanu & Ghi]ã Voaide[
Coca Bichir
Ana Popa
Emilia & Dinu Potop
Florica Ionescu
Doina & Dãnu] Hanganu
Elena & Cristian Pavel
Gál Irén
Vasile & Simona Surculescu
Maria & Nicolae Petrea

SENIOR MANAGERI
Rãdãu]i
Fãlticeni
Vatra Dornei

Petru & Gabriela Grijincu
Emilia & Dinu Potop

{tefan Sandu

Petru Mustea
Felicia & Siminel Sumanariu
Hora]io Kogler

Fãlticeni
Satu Mare

Felicia & Siminel Sumanariu
Varga Csaba Attila & Viorica

Camelia & Daniel Dincu]ã
Csirák Irén

SOARING MANAGERI
AradElisaveta & Alexandru Pocaznoi Corina & Dorin Frande[
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Aloe Jojoba Shampoo & 
Aloe Jojoba Conditioning Rinse

Pentru un p\r s\n\tos, 
     str\lucitor [i m\t\sos!
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