


Forever. Folosind cuvântul „dragoste” pentru a descrie ceea 
ce simţim faţă de o activitate sau o afacere nu mă refer la 
iubire ca la sentimentul faţă de familie şi de cei foarte dragi 
inimii noastre. Este vorba despre pasiune şi emoţie, care ne 
determină să petrecem mai mult timp în afacere şi să ne 
străduim mereu să fim mai buni. Nu uitaţi! Cu cât investiţi 
mai mult timp în Forever, cu atât mai bune vor fi rezultatele 
obţinute. Cu cât rezultatele sunt mai bune, cu atât mai mult 
timp veţi fi dispuşi să investiţi în afacere şi, prin urmare, veţi 
deveni tot mai buni în ceea ce faceţi. Prin urmare, aprecierea 
şi dragostea faţă de propria muncă vor creşte din ce în ce mai 
mult.

Vă place ceea ce faceţi? Mie da. Afacerea noastră este o 
oportunitate incredibilă de a atinge bunăstarea şi succesul, 
iar acest lucru vă oferă libertatea de a alege ce să faceţi cu 
propria viaţă.

Aşa cum a procedat femeia înţeleaptă din poveste: dacă 
invitaţi dragostea în viaţa voastră, succesul şi bunăstarea o 
vor urma.

2

M E S A J U L P R E Ş E D I N T E LU I 

L  a Raliul European desfăşurat în Sudul Franţei, la Cannes 
şi Nisa, am auzit o poveste pe care aş dori să v-o împărtăşesc. 
Autorul nu este cunoscut, dar mesajul poveştii este extrem 
de clar.

Într-o zi, o femeie sărmană a văzut trei bărbaţi sprijiniţi de 
gardul din faţa casei sale. Şi-a dat seama că erau înfometaţi şi 
a vrut să-i ajute invitându-i înăuntru. Cel mai în vârstă dintre 
ei a răspuns că nu intră decât dacă soţul femeii este de acord. 
„Munceşte în grădină, merg să mă consult cu el”, a spus 
femeia. 

„Permite-ne să ne prezentăm înainte. Eu sunt Bunăstarea, 
el este Succesul şi el Dragostea”, a spus bărbatul arătând 
către tovarăşii săi.  „Numai unul dintre noi va putea să vă 
intre în casă, iar tu şi soţul tău trebuie să decideţi pe care 
dintre noi îl primiţi.”

Auzind acestea, soţul i-a spus soţiei: „Draga mea, invită 
Bunăstarea la noi în casă!” Femeia s-a gândit un moment, a 
zâmbit şi s-a întors pentru a le comunica celor trei bărbaţi 
decizia. Dragostea urma să fie oaspetele lor.

Atunci, Dragostea s-a ridicat şi a pornit către casă, iar cei 
doi bărbaţi au urmat-o. Surprinsă, femeia i-a întrebat: „Eu 
am invitat doar Dragostea. De ce veniţi şi voi?” Aceştia i-au 
răspuns: „Dacă ai fi invitat Bunăstarea sau Succesul, ceilalţi 
doi ar fi rămas afară. Dar din moment ce ai invitat 
Dragostea, oriunde merge ea mergem şi noi. Unde există 
Dragoste, există şi Bunăstare, şi Succes.”

În afară de faptul că soţiile noastre sunt deseori mai 
inteligente decât noi, această poveste are o semnificaţie 
aparte. Cred că adevăratul mesaj este că, dacă vrei să ai 
succes în acţiunile tale, trebuie să iubeşti ceea ce faci. 
Gândiţi-vă la lucrurile pe care le faceţi cu plăcere. Indiferent 
de preferinţele voastre – golf, grădinărit, Forever sau chiar 
şah – regula este aceeaşi. Să spunem, de exemplu, că iubiţi 
golful. Aţi jucat o partidă sau două şi, la început, scorul 
obţinut n-a fost pe măsura aşteptărilor. Dar aţi investit timp 
şi energie în pasiunea voastră şi aţi devenit din ce în ce mai 
buni. Cu cât aţi devenit mai buni, cu atât mai mult a început 
să vă placă jocul, iar interesul şi aprecierea voastră faţă de 
golf  au crescut. Cu siguranţă aţi devenit un jucător mai 
valoros decât eraţi la început.

Această formulă este valabilă pentru toţi cei din Forever. 
Uitaţi-vă la distribuitorii noştri cei mai de succes. Cu toţii 
sunt încântaţi de ceea ce fac. Le place să prezinte şi altora 
afacerea şi produsele şi iubesc ceea ce le aduce activitatea în 

Mereu al vostru,

Rex Maughan



reuşim împreună. Aici suntem arhitecţii propriei echipe, ai 
propriului succes, ai propriului viitor. Merită să folosim la 
maxim această şansă. 

Să ne facem strategiile de lucru împreună cu aceşti oameni 
care ne învaţă să fim colaboratori, lideri, învingători. Să le 
acordăm tot sprijinul nostru şi să le cerem să fie ei înşişi, să-i 
încurajăm să-şi atingă punctul de vârf  al propriilor 
aptitudini. Pentru asta putem să ne propunem un obiectiv 
foarte precis. Luna aprilie 2007 este provocarea perfectă. 
Raliul European, Raliul Mondial şi Profit Sharing se vor 
desfăşura simultan. O sărbătoare întreită care înseamnă 
eforturi întreite şi succes întreit.

De curând a început perioada de calificare. Nu v-aţi 
hotărât încă? Acum e momentul să începeţi. Să vă faceţi 
planurile de acţiune pentru acest triunghi de aur şi pentru 
Super Raliul Forever din Statele Unite. Reuşesc cei care 
îndrăznesc. Aşadar, îndrăzniţi!

Dincolo însă de punctajul pe care îl acumulaţi este încă 
ceva care vă susţine pe drumul numit „succes fără limite”. 
Prezenţa la fiecare eveniment Forever. Un lider care lipseşte 
de la asemenea întâlniri la temperatură înaltă este un lider 
care nu convinge. Iar un distribuitor care vrea să ajungă lider 
aici învaţă cum să treacă de stadiul de vulturaş. Nu rămânând 
în cuib deprindem măiestria zborului, ci alăturându-ne 
vulturilor puternici, aruncându-ne împreună cu ei în 
văzduh, la înălţimi ameţitoare.

Acum două săptămâni eram într-o călătorie şi ne-a prins 
pe stradă o ploaie puternică. Din fericire aveam umbrela cu 
noi. Dar era în maşină, pe care o parcasem destul de departe. 
În timp ce fugeam s-o luăm, ne-am gândit la semnul pe care-l 
primeam: totdeauna avem mijloacele să înfruntăm furtunile 
vieţii, dar uneori le ţinem încuiate în adâncul inimii şi asta ne 
face să pierdem mult timp până le găsim. Şi până le găsim 
riscăm să fim învinşi de adversităţi.

Ceea ce ne-a învăţat ploaia care ne-a făcut ciuciulete a fost 
că trebuie să fim mereu pregătiţi, pentru a nu pierde nici 
ocazia, nici bătălia. 

Vă urăm să îndrăzniţi imposibilul şi vă felicităm deja 
pentru reuşită,

M E S A J U L  M A N AG E R I LO R  G E N E R A L I 
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  rimul Success Day a fost o reuşită remarcabilă. Oricine s-
a aflat în sala care a vibrat continuu de energie a simţit că 
începe o nouă epocă în istoria Forever Living Products. Nu 
este vorba doar de blazonul companiei care, în spiritul unei 
nobile tradiţii, a ales vulturul. Un împărat al zborului pentru 
un imperiu al aloei… Este mai mult decât o schimbare de 
design. Toţi cei care au participat la acest eveniment au simţit 
că sunt purtătorii unei noi viziuni, sunt membri ai unei 
expediţii care a acceptat pariul cu imposibilul. Forever 
Living Products a realizat până acum lucruri excepţionale. 
De acum înainte va arăta că se poate chiar mai mult decât 
atât, că ascensiunea în care a doborât record după record nu 
are nici un fel de limite.

Această forţă de înaintare pe verticală este nestăvilită. 
Naturală, irezistibilă. Este expresia tututor energiilor pe care 
le aduc oamenii din compania noastră. Reprezintă suflul 
unui dinamism fără precedent, al unei asumări fără rezerve 
pentru realizări grandioase. Avem şansa să fim într-o 
companie care a reinventat succesul. Pentru că mai mult 
decât dorinţa de a avea beneficii personale, reuşitele Forever 
sunt o imagine a entuziasmului, a forţei unice ce transformă 
în realitate visurile pe care alţii le-ar crede nerezonabile, 
genul de vise care, de obicei, aşteaptă  vremuri mai bune 
până îşi găsesc înfăptuitorii care să le dea viaţă. Noi nu 
aşteptăm vremurile, noi le modelăm aşa cum le dorim. 

Este un privilegiu să facem parte din Forever Living 
Products. Printre altele aici avem marele avantaj de a-i alege 
pe oamenii care ne sunt alături. Gândiţi-vă cât de rar e 
posibil aşa ceva, să lucrăm la proiecte care tentează 
irealizabilul, împreună cu parteneri la fel de motivaţi, 
optimişti, neobosiţi, perseverenţi. Să fim colaboratori cu cei 
care ne devin prieteni adevăraţi, să avem un ţel comun şi să 



Linia telefonică este deschisă zilnic, între orele 10:00 – 16:00, 

cu excepţia zilelor de sâmbătă şi duminică şi ultimelor trei zile 

lucrătoare ale lunii

Simplu, eficient şi rapid 

A început deja perioada de calificare la Raliul European 2007, Stockholm, Suedia. Suntem convinşi că vă doriţi să 

fiţi acolo, împreună cu echipele, şi – pentru a veni în sprijinul afacerii Dvs. – dorim să vă reamintim că aveţi la 

dispoziţie două modalităţi rapide şi eficiente de plasare a comenzilor.

„Numele meu este Diana Priscilla Uzum şi este o plăcere pentru mine să vin în 
ajutorul Dvs., să vă uşurez munca prin posibilitatea de a primi produsele chiar 
la Dvs. acasă. De când am început să lucrez în Forever, am avut şansa de a 
întâlni oameni deosebiţi, ambiţioşi şi energici, cu dorinţa de a-şi construi o 
afacere solidă şi prosperă. Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, 
compania a lansat două noi modalităţi  de plasare a comenzilor, rapide, sigure 
şi foarte eficiente. Avantajele sunt extraordinare şi vă invit să profitaţi de ele.“ 

Comenzile on-line şi cele prin Tel Verde înlocuiesc 
vechea modalitate de COMENZI PRIN POŞTĂ. 

www.comenziforever.ro www.comenziforever.ro 

 
Profită de avantajele comenzilor   

şi prin

„Aştept comenzile Dvs. şi 
vă doresc mult succes!“

Diana Priscilla Uzum

Taxele de expediere a produselor comandate on-line şi 
prin telefon sunt de doar 3 Euro + TVA (la cursul BNR din 
data efectuări plăţii), indiferent de valoarea şi greutatea 
coletului.

Produsele sosesc chiar la voi acasă în 2 – 3 zile de la 
data confirmării plăţii, în funcţie de distanţa de livrare şi de 
modalitatea de plată. Contul în care achitaţi contravaloarea 
produselor comandate on-line şi prin Tel Verde este 
RO24BRDE450SV09924624500.

Pentru cei care au cont deschis la BRD, plata se poate 
efectua foarte simplu şi comod, prin BRD Net.

Comanda minimă este de 50 Euro + TVA.
Comanda maximă trebuie să totalizeze cel mult 4 pc.

Vă stă la dispoziţie 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână, cu excepţia 

ultimelor 3 zile lucrătoare ale lunii.

Vă ajută să economisiţi timp şi energie.

Este o modalitate rapidă, sigură şi eficientă de a comanda şi a primi 

produsele Forever chiar la voi acasă.

Trebuie doar să vă creaţi un cont pe www.comenziforever.ro şi apoi puteţi 

plasa comenzi oricând doriţi.

Vă oferă posibilitatea de a investi mai mult timp în instruirea Dvs., în 

întâlnirile cu echipa, în dezvoltarea rapidă a afacerii.

Detalii despre efectuarea comenzilor on-line sunt disponibile în numărul 

din iulie al Revistei Forever.

U T I L
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şti o persoană activă şi vrei să fii 
mereu în formă, dar uneori 

organismul îşi cere dreptul la odihnă şi 
recuperare. Şi cum nu eşti genul care să 
renunţe imediat ce a simţit primele 
dureri, Forever s-a gândit să-ţi vină în 
ajutor cu produse extraordinare. Nu 
aştepta ca sănătatea să-ţi joace feste. 
Acordă-i organismului din timp atenţia 
cuvenită. Ai la îndemână cele mai bune 
produse.

Profitaţi de această combinaţie unică de 
produse şi organismul vă va mulţumi. 
Trecerea anilor nu va mai fi un motiv de 
întristare, iar voi veţi fi activi şi în formă în 
fiecare zi.

E

Forever Freedom
Combină gelul stabilizat de aloe cu două substanţe esenţiale în 
funcţionarea normală a articulaţiilor: sulfat de glucozamină şi 
sulfat de condroitină, într-o băutură cu gust delicios de 
portocale. Sulfatul de glucozamină şi sulfatul de condroitină 
menţin cartilajele sănătoase, iar vitamina C şi MSM-ul (metil – 
sulfonil -metan) din compoziţia produsului contribuie la 
menţinerea sănătăţii ţesuturilor.
Transformaţi Forever Freedom într-un mod practic şi nutritiv de 
a vă începe ziua!

Cod 196
Pc – 0,138
Preţ depozit – 21,95 Euro + TVA

Forever Active HA
Combină, graţie tehnologiei unice Injuv, acidul 
hialuronic, uleiul de ghimbir şi pulberea de şofran 
într-un produs unic, destinat menţinerii mobilităţii 
articulaţiilor şi hidratării optime a pielii.
2 capsule de Forever Active HA pe zi îţi păstrează 
articulaţiile suple şi pielea intens hidratată.

Cod 264
Pc – 0,136
Preţ depozit – 21,66 Euro + TVA

Aloe MSM Gel
Este un gel transparent, care nu lasă urme grase pe piele, 
ideal pentru alinarea durerilor.
Conţine MSM (metil – sulfonil -metan), o formă de sulf 
organic prezent în majoritatea organismelor vii. Sulful, al 
treilea element ca pondere în organism, joacă un rol 
important în menţinerea sănătăţii cartilajelor şi a ţesutului 
conjunctiv din componenţa articulaţiilor.
În formula produsului se mai regăsesc gel stabilizat de Aloe 
vera şi extracte vegetale cu proprietăţi deosebite.

Cod 205
Pc – 0,092
Preţ depozit – 14,66 Euro + TVA

Produsele Forever nu sunt medicamente, deoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate în 
scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. 
Pentru orice problemă de ordin medical se impune consult efectuat de medicul de familie.

Puteţi comanda aceste 
produse şi multe altele la:
Tel Verde 0800 802 563 
sau on-line, accesând 
www.comenziforever.ro

F O C U S
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Fii în formă... 



PENTRU O VIAŢĂ MAI SĂNĂTOASĂ, PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ 
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u nu am să vă spun o poveste deosebită, aşa în spatele fiecărei cifre s-a aflat un om, care a suferit În spatele acestor două oferte - sănătate şi 

cum v-au obişnuit Ujlaki Csaba, Dana Ion, şi a murit poate şi în spatele fiecărui om se află o bunăstare - am descoperit mult mai mult. Pentru 

Florin Călinescu, doamna Todea sau mulţi alţi familie care trăieşte o adevărată tragedie, fără a mine Forever, după şcoala celor şapte ani de acasă, 

oameni ale căror poveşti de viaţă ar putea rivaliza cu pune la socoteală cheltuiala pe care o presupune consider că este cea mai importantă şcoală pe care 

cele mai bune romane. îngrijirea unui astfel de bolnav atât din partea am frecventat-o vreodată, la care am învăţat cele 

familiei, cât şi din partea societăţii. mai importante lecţii de viaţă. Prima lecţie a fost să 

Înainte de a cunoaşte lumea FOREVER duceam o Cine vă oferă dumneavoastră garanţia că, învăţ să trăiesc cu adevărat.

existenţă obişnuită, eram nişte oameni obişnuiţi, neinvestind nimic în sănătate, peste 2 ani sau 5 ani 
cum de altfel am rămas. Suntem medici, avem un sau 20 de ani veţi fi la fel de sănătoşi cum sunteţi Ce înseamnă fericirea pentru dumneavoastră? 

copil de care suntem mândri şi credem că viaţa ne-a acum? NIMENI. Şi pentru a nu ajunge să fiţi prea Puteţi găsi răspuns la această întrebare la şcoala 

dăruit tot ce poate fi mai frumos. Avem o casă curând doar un număr pe o pagină de statistică, vă FOREVER: să fii sănătos, să fii prosper, să ai o familie 

minunată, o grădină de vis, maşini, un cabinet rog să începeţi de astăzi să faceţi ceva, pentru că sănătoasă, să ai mulţi prieteni, să simţi că eşti un om 

particular… De câţiva ani eram foarte preocupaţi de mâine s-ar putea să fie prea târziu. Am avut puternic şi că valoarea ta este apreciată, să-ţi poţi 

ceva. Văzând atâta lume bolnavă, obişnuiam să mă întotdeauna convingerea, aşa cum spunea învinge orice frică - de eşec, de a risca, de a nu avea 

rog la Dumnezeu, să-i cer sănătate pentru mine şi Napoleon Hill, că este bine “să te rogi la Dumnezeu cu ce să îţi creşti copiii şi chiar frica de a vorbi în 

pentru familia mea, ca să ne putem bucura de tot ce ca şi cum totul ar depinde de el, dar să acţionezi ca şi public. Să fii liber, să poţi fi creativ şi, nu în ultimul 

avem. cum totul ar depinde de tine”. De aceea atunci când rând, să-ţi poţi ajuta aproapele. Toate aceste dorinţe 

Poate nu ştiaţi, dar în prezent există în lume am aflat că există o companie, Forever Living le poţi împlini în Forever, şi te fac să te simţi fericit. 

aproximativ 194 de  milioane de oameni cu diabet Products, care promovează un stil de viaţă sănătos Dar ce poate fi mai minunat decât faptul că, pe 

şi ale cărei produse sunt folosite de măsură ce descoperi fericirea, găseşti în tine 

oameni din toată lumea, mi-am spus: resurse nebănuite, îţi descoperi potenţialul şi te 

aceasta este soluţia la problema mea. dezvolţi. Pentru mine această dezvoltare a fost ca o 

Am început să folosim produsele transformare din stadiul de larvă la cel de fluture. Cei 

Forever în familie - băuturile pe baza care nu au încercat încă o asemenea metamorfoză 

de Aloe vera şi suplimentele nutritive - ar putea să o facă. Vă garantez că în fiecare zi vă veţi 

pentru detoxifiere şi treptat am minuna  cât de mult v-au mai crescut aripile, cât de 

constatat  că  vasculita alergică pe frumos sunt colorate şi cât de sus puteţi zbura.

care o aveam de vreo 17 ani, o colită, o 

sinuzită, o rinită alergică nu m-au mai Acum ştiu că, dacă ar fi să o iau de la început, aş face 

supărat, iar soţul meu a slăbit 18 Forever  pentru sănătate şi bunăstare, dar aş mai şti 

kilograme şi a renunţat  la consumul că fac o investiţie într-o “operaţie estetică” - nu 

de cafea. Văzând că produsele sunt pentru a-mi schimba înfăţişarea – ci o operaţie 

bune, am început să le recomand şi estetică pentru minte şi suflet şi vă doresc să simţiţi  

altora. Forever satisfacţia şi împlinirea pe care eu le trăiesc 
zaharat şi se preconizează că până la sfârşitul anilor 

Dacă oferta de sănătate a companiei a fost pentru acum, acţionând ca şi cum totul ar depinde de 
2030 vor fi peste 350 de milioane. Poate nu ştiaţi că 

mine o necesitate, când am aflat despre afacere am dumneavoastră.
în ultimii 25 de ani incidenţa cancerului aproape  s-a 

considerat-o o provocare. M-am înarmat cu o deviză 
dublat (în 1975 erau 25 de milioane de cazuri în 

eficientă: ”Vreau, trebuie, pot”, am pus la bătaie Dr. Carmen Larion,
lume) şi aş vrea să vă puneţi întrebarea care va fi 

toate resursele mele fizice, intelectuale şi sufleteşti Manager 
incidenţa în următorii 25 de ani. Trebuie să ştiţi că în 

şi, cu ajutorul nepreţuit al sponsorului meu, Felicia 
fiecare an mor în lume aproximativ 4 milioane de 

Sumanariu, cu ajutorul Cameliei Dincuţă, al Emiliei 
oameni numai de cancer bronhopulmonar, iar peste 

Potop, de asemenea, cu ajutorul unei super echipe şi 
300.000 de oameni mor de cancer de colon şi uterin. 

cu tot sprijinul familiei mele, am reuşit în trei luni să 
Anual sunt diagnosticate la nivel mondial peste 

ating nivelul de Manager. Când am primit primul 
300.000 de cazuri noi de leucemie şi anual mor 

nostru bonus de Manager, în valoare de 52 de 
222.000 de oameni datorită acestei boli. Şi cred că 

milioane, soţul meu a făcut rapid un calcul şi şi-a dat 
deja v-aţi săturat de cifre. 

seama că salariul lui de chirurg (cu tot cu gărzi) intră 
Este adevărat că în general pe oameni nu îi 

cam de patru ori în acest bonus. Atunci a hotărât că 
impresionează statisticile, dar aş vrea să realizaţi că 

Forever merită mai multă atenţie din partea lui.                                                                                                                                                                                     

E
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contactăm chiar şi după ce au găsit soluţia la problemele lor, pentru a ne 

asigura că totul a decurs bine. Trebuie să ne respectăm totdeauna 

promisiunile şi mai ales să nu promitem lucruri pe care ştim că nu le putem 

realiza. Aceasta le oferă distribuitorilor noştri încredere şi sentimentul că ne 

pasă.

Instruirea este, de asemenea, foarte importantă, şi are asupra 

distribuitorilor acelaşi efect pe care îl are udatul asupra grădinii. Îi ajută să 

crească şi să se dezvolte, devenind adevăraţi lideri. Este important să le 

prezentăm detaliile tehnice, dar nu trebuie să uităm de abilităţile de 

comunicare.

Ca să fim un adevărat exemplu pentru cei din echipa noastră, nu trebuie să 

le cerem niciodată să facă ceea ce noi înşine nu facem. Dacă muncim 

împreună cu ei, acest lucru îi ajută să înţeleagă că toţi suntem egali şi 

beneficiem de aceeaşi oportunitate extraordinară. Entuziasmul nostru va 

deveni şi entuziasmul lor, iar metodele noastre de lucru vor deveni şi 

metodele lor. 

Şi, în final, trebuie să vorbim despre recunoaştere. Nu există metodă mai 

bună să le arăţi oamenilor că îţi pasă decât recunoscându-le meritele şi 

realizările. Un sponsor bun este atât instructor, cât şi lider la distracţie. 

Există atâtea moduri extrem de simple prin care le putem arăta 

distribuitorilor că ne pasă! Să ne amintim zilele de naştere, aniversările şi 

datele semnificative din activitatea lor în Forever sau să le oferim cadouri 

simbolice pentru fiecare treaptă pe care o urcă în Planul de marketing sunt 

tot atâtea oportunităţi de a le arăta că ne pasă.

Se spune adesea că marile realizări se nasc din activităţi simple, făcute cu 

pasiune. Poate că ideile prezentate în acest articol, luate separat, sunt 

nesemnificative, dar aplicate de-a lungul anilor în activitatea Forever devin 

factori importanţi ai succesului nostru.

Vă dorim realizări de excepţie, 

alături de echipe unite şi puternice!

S
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ponsorizarea unui nou distribuitor este o oportunitate extraordinară 

atât pentru Dvs., cât şi pentru noul recrut. Este o oportunitate însoţită 

de o importantă responsabilitate – aceea de a transforma relaţia nou 

stabilită într-o realitate de durată. Este important să îi învăţaţi pe noii Dvs. 

distribuitori abilităţile necesare dezvoltării afacerii, dar mult mai importantă 

este abilitatea Dvs. de a lucra eficient cu oamenii.

În lucrul cu oamenii există două principii 

fundamentale. Primul este „Oamenii nu sunt 

interesaţi de ceea ce ştii până nu văd cât de 

mult îţi pasă”. Până nu vor simţi că într-

adevăr vă pasă de bunăstarea lor, nu vă vor 

asculta şi nici nu vă vor urma. Nu ne putem 

gândi la distribuitorii noştri în termeni 

precum: câţi bani voi câştiga de pe urma lor 

la Bonusul Recapitulativ sau la ce programe 

stimulative mă pot califica cu ajutorul lor. 

Succesul lor este, desigur, şi succesul 

nostru, dar trebuie să ne preocupe mai întâi 

de dezvoltarea lor personală şi creşterea 

afacerii lor. 

Al doilea principiu spune că: „Oamenii sunt 

nişte creaturi ciudate. Se duc acolo unde 

sunt doriţi. Rămân acolo unde sunt iubiţi şi 

cresc acolo unde sunt instruiţi.” Dincolo de 

ceea ce înseamnă oportunitatea Forever, trebuie să avem grijă să le oferim 

oamenilor ceea ce îşi doresc, dacă nu dorim să caute acest lucru în altă 

parte. 

Vă prezentăm în continuare câteva idei despre cum să le arătăm oamenilor 

că ne pasă.

În topul listei se află comunicarea. Carl Zender, Vicepreşedinte pentru 

Dezvoltarea Vânzărilor, spune frecvent că „Începutul unei relaţii este 

rezultatul comunicării, iar sfârşitul unei relaţii este semnul lipsei de 

comunicare”. Oamenilor le place să fie informaţi şi nimeni nu agreează să 

fie lăsat la o parte. Cum putem, deci, să ne menţinem colaboratorii 

informaţi respectând cele două principii sus-amintite? Este foarte simplu: 

dând un telefon ori trimiţând un e-mail sau o scrisoare. Folosind una dintre 

aceste metode, ar trebui să îi contactăm pe distribuitorii din prima noastră 

generaţie cel puţin o dată pe săptămână. În comunicarea cu noii noştri 

distribuitori este bine să avem o atitudine pozitivă, să le oferim informaţiile 

şi ajutorul de care au nevoie. Trebuie să ne preocupăm în egală măsură de 

mersul afacerii şi de problemele personale ale fiecărui distribuitor. Uneori 

au nevoie de instruire, alteori de cineva care să-i asculte şi să le dea un vot 

de încredere, ori de ajutor pentru susţinerea unei prezentări. 

Oamenii se simt importanţi atunci când problemele lor sunt tratate cu 

prioritate. Atunci când distribuitorii noştri ne solicită cu o problemă, au 

nevoie de un sfat sau de o informaţie, este bine să reacţionăm imediat. Să îi 
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Marţi, ora 18...

...la sala Nova Bank are loc din două în două săptămâni o întâlnire cu familia Forever, pe 

tema „Forever Living Products - prezentare generală“...

...la finele expunerii, printre aplauze,  multe persoane adresează diverse întrebări, legate 

de aspectele folosirii produselor Forever, legate de suplimentele alimentare, legate de 

produsele cosmetice, legate de aspectele experienţelor cu care se confruntă zilnic...

...oamenii îşi confruntă opiniile, solicită informaţii, îşi iau notiţe...

...în splendida sală se aude glasul unui domn de vârsta a treia:

„Stimată doamnă, de ce nu scrieţi şi un articol pe teme de întinerire, care să ne includă şi 

pe noi, bărbaţii... de toate vârstele? De ce nu faceţi referire şi la noi? Toţi dorim să... 

întinerim! Ce, numai doamnelor li se cuvin produsele Forever?...“

Pagini realizate de 

Dr. Zenovia Mateescu, 

Medic specialist MG - adulţi

Consultant beauty & skincare & make-up
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Curăţirea-demachierea tenului se efectuează de două ori pe zi cu Exfoliating Cleanser, demachiant exfoliant, 
indispensabil pentru menţinerea sănătăţii şi frumuseţii tenului, deoarece curăţă eficient orice urmă de make-
up, sebum, impurităţi, eliminând celulele moarte; datorită acţiunii sale delicate este recomandat pentru 

demachierea regiunii perioculare şi a celor mai sensibile epiderme, fiind potrivit oricărui tip de ten (gel stabilizat de Aloe vera , 
alantoină, ulei mineral, ulei de jojoba, ulei din sâmburi de caise).

Tonifierea şi împrospătarea tenului se efectuează de două ori pe zi sau ori de câte ori este nevoie cu 
Rehydrating Toner (loţiune tonică hidratantă, pe bază de gel stabilizat de Aloe vera, alantoină, distilat non-

alcoolic de hamamelis, extract de muşeţel, extract de tătăneasă, colagen solubil, elastină hidrolizată, extract de lămâi, extract de 
castraveţi, extract de coada calului, extract de rozmarin) .

Aplicarea măştii faciale Aloe Facial  se efectuează de două trei ori pe săptămână, utilizând Facial Contour 
Mask Powder (mască facială sub formă de pudră, pe bază de albumină, alantoină, caolin, tătăneasă, muşeţel) 

şi Aloe Activator (soluţie de hidratare şi refacere profundă, pe bază de gel stabilizat de Aloe vera şi alantoină). Prin omogenizarea 
celor două componente în proporţie de 1:1 rezultă o mixtură de consistenţă adecvată pentru aplicare, aptă să exfolieze celulele 
moarte din stratul supeficial cornos şi să evidenţieze straturile celulare tinere, cu aspect de epidermă tânără, plină de vitalitate şi 
luminozitate.

Hidratarea şi refacerea nocturnă se realizează prin aplicarea Recovering Night Creme, cremă de noapte cu 
efect regenerant-reparator, pe bază de gel stabilizat de Aloe vera, acid hialuronic, glutamat-glucoză, lactat de 

sodiu, gliceride din germeni de grâu, squalen, extracte de tătăneasă şi muşeţel, elastină hidrolizată, colagen solubil, propolis, 
vitamina A palmitat, vitamina E naturală, provitamina B5, vitamina C.

Hidratarea diurnă se efectuează prin aplicarea Firming Foundation Lotion, emulsie hidratantă de zi cu efect de 
redare a fermităţii, indicată persoanelor cu ten sensibil/normal şi gras, excelentă bază de machiaj. Agenţii de 

emoliere fină, de hidratare intensă, extractele vegetale şi complexul celular exclusiv - Aloe Fleur de Jouvence - asigură hidratarea şi 
măresc capacitatea naturală a pielii (cheratinei) de a menţine şi utiliza umiditatea.

·Rezultatele şi avantaje legate de respectarea zilnică a programului de întinerire şi înfrumuseţare Aloe Fleur de Jouvence vorbesc de 
la sine. Toate etapele programului - demachierea-curăţirea, hidratarea diurnă şi nocturnă - favorizează regenerarea,  refacerea, 
emolierea, protejarea, calmarea, catifelarea cutanată optimă, ameliorarea texturii, granulaţiei şi elasticităţii tenului, care va iradia o 
nouă luminozitate.
·Formulele speciale contribuie la protejarea pielii împotriva deshidratării sau/şi deteriorării provocate de soare, vânt, variaţii 
meteorologice sau de alţi factori legaţi de spaţii închise, la ambele sexe.
·Doamnelor şi domnilor, nu mai staţi pe gânduri, nu mai ezitaţi! Pentru tinereţea dumneavoastră, alegeţi 

Aloe, Fleur de Jouvence!

PASUL 5

PASUL 1

PASUL 2

PASUL 3

PASUL 4

Iată, stimate domn, că a sosit momentul să reluăm această problemă, atât de şi de  respectarea constantă a tuturor etapelor de îngrijire.
interesantă pentru ambele sexe. Vă invităm  să experimentaţi un remarcabil Acest fapt explică diferenţele înregistrate de către unele persoane care au 
program de întinerire, creat de colectivul de cercetare de la Forever Living folosit ocazional, doar unul sau două dintre produsele gamei.
Products atât pentru doamne, cât şi pentru domni! Aloe, Fleur de Jouvence este un program sigur şi eficient. 

 În scopul depistării eventualelor reacţii alergice, mai ales în cazul existenţei în 
antecedentele personale a cazurilor de sensibilitate cutanată, se recomandă 
testarea prealabilă a produselor pe o suprafaţă mică de piele, situată pe faţa 
antero-internă a antebraţului.

Aloe, Fleur de Jouvence este prezentat într-o casetă – utilă şi elegantă – 
accesorizată cu oglindă interioară, recipient şi pensulă specială pentru 

Complet şi echilibrat prepararea măştii faciale, toate absolut necesare ritualului înfrumuseţării. Trusa 
Complex şi eficient include şi broşura gamei. Iar preţul întregii casete este mult mai avantajos, 
Aloe, Floarea Întineririi, iată un program ce cuprinde toate produsele necesare desigur.

unei îngrijiri cosmetice complete, de mare complexitate.
Compoziţia produselor este caracterizată prin prezenţa unor substanţe cu Aloe Fleur de Jouvence reprezintă, de fapt, un sistem unic de produse de 

efecte minunate pentru îngrijirea pielii: gel stabilizat de Aloe vera, acid hialuronic îngrijire a pielii, conceput pentru a stopa efectele trecerii anilor. Ingredienţi 
(factor natural propriu celulei), elastină hidrolizată şi colagen nativ, agenţi pentru extrem de performanţi stopează fenomenul îmbătrânirii cutanate premature, 
emoliere, umectare, hidratare, pentru redarea tonusului şi a fermităţii pielii. datorate deshidratării şi agresiunii factorilor de mediu. Refacerea  nivelului optim 

Atenţie, folosirea fiecărui produs reprezintă parcurgerea unei etape de de hidratare cutanată este asigurată prin intermediul acestui program zilnic de 
îngrijire. îngrijire, care urmăreşte redarea atributelor tinereţii, vigorii, prospeţimii şi 

Atenţie, rezultatele finale vor depinde de folosirea tuturor produselor din gamă luminozităţii epidermice.

PROGRAM DE ÎNFRUMUSEŢARE, 
PROGRAM DE ÎNTINERIRE
PROGRAM DE ÎNFRUMUSEŢARE, 
PROGRAM DE ÎNTINERIRE

August 2006

Regulile îngrijirii corecte a pielii sunt foarte simple, 

dar trebuie urmate pas cu pas, după cum urmează:



rima noastră întâlnire sub semnul vulturului a fost o lider, pe care îţi doreşti să îl ai în preajmă, de la care poţi mereu 

sărbătoare cu adevărat incendiară. Sala Palatului a fost să înveţi lucruri noi şi cu care îţi doreşti să păşeşti pe drumul 

parcă mai vie, mai energică şi mai entuziastă ca niciodată, iar succesului. Vă mulţumim, Józsi şi Marika, pentru că sunteţi 

acest lucru vi se datorează, tuturor celor care aţi fost prezenţi la mereu alături de noi. Întâlnirile cu voi rămân totdeauna speciale 

acest eveniment, celor care aţi luat decizia de a face primul pas în inimile noastre şi vă aşteptăm cu drag oricând în România. 

către o viaţă mai bună, mai prosperă. Se datorează liderilor Mulţumim domnului Kacsó István pentru traducerea 

noştri de excepţie, care şi-au motivat exemplar echipele, şi discursului lui Szabó József.

fiecăruia în parte dintre voi, care aţi trăit la intensitate maximă Mesajul Managerilor Generali, Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs 

fiecare moment al întâlnirii noastre. Vă mulţumim pentru Dóra, ne-a dat încredere că, fiind de-acum înainte vulturi, vom 
această zi extraordinară şi ne dorim ca acesta să fie doar fi mult mai puternici.
începutul unor evenimente la superlativ. Felicitări tuturor celor Atmosfera incendiară a fost susţinută de Fuego şi Ioan Gyuri 
care au fost pe scenă pentru atingerea unor nivele noi în Planul Pascu, alături de formaţia The Blue Workers. Întreaga sală era în 
de marketing. Felicitările noastre speakerilor deosebiţi ai picioare, dansând şi aplaudând frenetic.
acestui Success Day. Tatiana Tofan, Manager, Mircea Olariu, I-am premiat pe cei care au ales să fie alături de noi la a treia 
Soaring Manager, Ramona şi Genu Olariu, Manageri, Benedek ediţie a crosului “Fii sănătos cu Aloe vera” şi să alerge pentru 
József, Senior Manager, Camelia Dincuţă, Soaring Manager ne- sănătatea lor.  Am avut ocazia de a privi o demonstraţie de arte 
au oferit informaţii preţioase, ne-au dat imboldul de a ne dori marţiale, susţinută de o echipă coordonată de colegul nostru, 
succesul şi de a crede în puterea noastră de a reuşi. Invitaţii Kerekes Imre. Le-am primit cu aplauze pe câştigătoarele 
noştri speciali din Ungaria au fost Szabó József & Marika, Safir concursului de machiaj Sonya desfăşurat în cadrul Raliului 
Manageri, sponsorii superiori ai echipei României. Discursul European din Franţa. Am premiat cele mai bune galerii,Moldova 
extraordinar al lui Szabó József ne-a încântat. Este un adevărat şi Oltenia,  pentru entuziasmul de care au dat dovadă pe tot 

parcursul întâlnirii noastre.

Felicitările noastre sincere sunt destinate deopotrivă şi 

gazdelor acestui Success Day, familia Dana şi Dorin Ion, Senior 

Manageri. Au ştiut să creeze chiar de la început o atmosferă 

extraordinară în sală, au avut susţinerea echipei lor şi şi-au 

îndeplinit cu succes misiunea.

Că întâlnirea noastră din 15 iulie a rămas vie în sufletele voastre 

o dovedesc nenumăratele mesaje primite după eveniment, 

pentru care – de asemenea – vă mulţumim. Vă invităm să citiţi, 

în rândurile de mai jos, doar o mică parte dintre acestea.

Cristina Petrov

Asistent marketing

P
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A fost o zi unică, minunată, plină de surprize 

plăcute, o zi pe care, deşi am încercat, nu am 

putut să mi-o imaginez înainte. Am trăit-o la 

intensitate maximă şi simt deja că reprezintă o 

cotitură în viaţa mea. Am descoperit acolo, la 

Sala Palatului, o altă lume, alţi oameni. Nu-mi 

imaginam că ei trăiesc în aceeaşi Românie în 

care trăiesc şi eu de atâţia zeci de ani. Ceea ce 

am înţeles la eu la SUCCESS DAY este că Forever 

Living Products transformă caractere, clădeşte 

luptători care primesc provocările cu zâmbetul 

pe buze şi ştiu să rămână verticali, indiferent de 

ceea ce au de întâmpinat, formează altruişti care 

nu aşteaptă să fie căutaţi, ci vin în întâmpinarea 

semenilor lor. Forever ne oferă, de asemenea, 

şansa de a duce o viaţă sănătoasă şi, nu în 

ultimul rând, oportunitatea de a ne dezvolta o  

afacere elegantă, nobilă, ce reprezintă un test 

pentru transformările pe care vrei să le faci cu 

tine însuţi şi o răsplată, morală şi materială, când 

aceste transformări au un rezultat pozitiv.

Monica Mitroi 
Distribuitor Forever,  Târgu-Jiu

SUCCESS DAY, 15 iulie 2006 – prima sărbătoare Forever la care am fost 

împreună cu echipa mea. De fapt, este a treia participare la un astfel de 

eveniment, dar abia acum am realizat despre ce vorbeau colegii, ce 

înseamnă să mergi împreună cu echipa. Deşi este mică şi suntem la început 

de drum, avem suflete, speranţe şi visuri măreţe, pe care vrem sa la realizăm. 

Cuvintele sunt prea sărace pentru a exprima bucuria de a trăi pe viu căldura 

cu care eşti primit şi privit, iar sentimentele nu au limită atunci când esti 

înconjurat de oameni ÎMPLINIŢI. M-am bucurat pentru cei care au fost 

premiaţi la toate nivelele din Planul de Marketing, ca si când aş fi fost eu pe 

scenă, chiar dacă sunt acum doar un vulturaş care vrea să devină VULTUR.

Cristina Sîrbu 

Asistent 

Supervizor,

Craiova

Dorin Dana şi  ION, Senior Manageri, gazde

Szabó József, Safir Manager, Ungaria

Tatiana Tofan, Manager Mircea Olariu, Soaring ManagerCamelia Dincuţă, Soaring Manager

Genu şi Ramona Olariu, Manageri

Benedek József Mihály,
Senior Manager

Szabó József şi Kacsó István

Dr. farm. Szocs Dóra Dr. Szocs Gábor

August 2006



CALIFICĂRI SUPERVIZORI

A mai trecut un SUCCESS DAY, dar nu 

unul oarecare, ci un Success Day 

special, care va rămâne mult timp în 

sufletele noastre. Avem curaj pentru 

a urca la următorul nivel, iar pentru 

aceasta ne multiplicăm eforturile şi 

apelăm la sinergia echipei. Este o 

provocare continuă pentru care 

merită să ne implicăm cu toată fiinţa 

noastră, iubindu-i şi sprijinindu-i pe 

ceilalţi să-şi atingă potenţialul 

adevărat.

Daniela Nicolescu,
Asistent Supervizor

CALIFICĂRI ASISTENT SUPERVIZORI

CALIFICĂRI MANAGERI

Cele mai bune galerii
Szabó József şi Marika, Safir Manageri
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Ce a însemnat SUCCESS DAY pentru mine?
A însemnat  AFIRMARE. Am fost o echipă unită, animată de sentimente 

comune, o echipă puternică, însoţită la fiecare pas de susţinerea şi 

îndrumările dragilor nostri Manageri, Emilia şi Petru Truşcă. Este greu de 

descris în cuvinte emoţiile pe care noi toţi le-am simţit atunci când am urcat 

pe scena Sălii Palatului şi am fost premiaţi chiar de Directorii Generali ai 

Forever România. Aveam aceeaşi bucurie în suflete, ne simţeam vulturi, 

învingători şi puternici. SUCCESS DAY a însemnat încununarea eforturilor 

tuturor celor care au îndrăznit să viseze şi au făcut ca visul să devină realitate.

Iuliana Nicola 
Asistent Supervizor, Craiova

Cuvintele sunt prea sărace pentru a putea reda ceea ce s-a petrecut pe 15 

iulie la Sala Palatului. Sărbătoarea Forever - Success Day, desfăşurată 

pentru prima dată sub semnul vulturului, a primit într-adevăr o energie 

nouă, uriaşă, care s-a manifestat vizibil pe parcursul întregii zile, a cuprins 

inimile celor câteva mii de oameni prezenţi la acest măreţ eveniment şi a 

făcut să se declanşeze o explozie de entuziasm care ne-a translatat într-o 

lume a bucuriei, a împlinirii, a iubirii.
Fiecare moment a avut o semnificaţie extraordinară, s-au transmis idei - 

forţă, speakerii au electrizat sala prin discursurile lor, care s-au caracterizat 

prin intensitatea trăirilor şi a mesajelor cu încărcătură emoţională, prin 

bogăţia de idei folositoare activităţii noastre. Doar participând la astfel de 

întâlniri, trăind în atmosfera aceea 

de bucurie poţi simţi cu adevărat că 

viaţă Forever este o 

realitate, o şansă pe care Rex ne-o 

oferă tuturor cu generozitate.

Din inima Olteniei,
Familia Maria şi Mircea Bagdasar

Programul stimulativ de merit

Calificări Senior Manageri

Calificări Asistent Manageri Crosul „Fii sănătos cu Aloe vera“

Kacsó  István, Szabó József şi Fuego Viorica Şuţă Niculina ŞtefanaIulia Beldiman

stilul de 

 

Manageri
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20 

P R I M I I PA Ş I 

   a vârsta de 20 de ani, majoritatea tinerilor se află în plină 
căutare a drumului în viaţă. Sunt entuziaşti, energici şi dornici 
să investească toate resursele de care dispun pentru a-şi 
construi o carieră de excepţie. De multe ori, însă, replici 
precum: „Nu aveţi suficientă experienţă pentru a ocupa acest 
post.” sau „Sunteţi prea tânăr(ă) pentru această funcţie” le 
frâng aripile şi le distrug încrederea în capacitatea lor de a reuşi.
Noi vrem să vă spunem, însă, că se poate. Se poate ca şi tinerii 
să îşi construiască o afacere de succes, să urmeze studiile pe 
care le doresc, să fie independenţi financiar, să aibă un venit la 
standarde occidentale, deşi trăiesc în România.
În afacerea FOREVER nu există limite de vârstă, de studii ori 
naţionalitate. Cu FOREVER poţi reuşi indiferent dacă abia ai 
ieşit de pe băncile şcolii sau abia ai primit primul cupon de 
pensie. Contează să ai încredere în forţele tale şi să îţi doreşti 
succesul.
Vă invităm să citiţi, în paginile care urmează, mărturiile a două 
tinere care au crezut că Forever este şi sansa lor. S-au implicat 
cu devotament şi entuziasm în construirea afacerii, sub 
îndrumarea şi încurajarea sponsorilor şi alături de echipe 
valoroase, şi iată că au reuşit. Suntem convinşi că ascensiunea 
lor nu se opreşte aici şi le dorim mult succes!

L
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Forever Living Products îţi pune la dispoziţie un prezent şi 
un viitor de excepţie.
Nu sunt vorbe mari, este chiar ceea ce trăiesc eu, la 20 de 
ani împliniţi la începutul lunii aprilie, doar câteva zile după 
ce am atins nivelul de Manager  în Planul de marketing.
Satisfacţiile, împlinirile şi emoţiile pe care le-am simţit în 
data de 6 mai, când pe scena Sălii Palatului Managerii 
Generali Dr. Szocs Gábor şi Dr. farm. Szocs Dóra, mi-au 
înmânat diploma şi insigna de Manager, doresc să le trăiţi 
fiecare cât mai curând.
Cei care m-au ajutat să-mi văd visul împlinit sunt 
sponsorii mei, de fapt chiar părinţii mei, Moca Viorel şi 
Viorica. De asemenea vreau să mulţumesc unor oameni 
deosebiţi, sponsorilor superiori ai echipei noastre, soţiilor 
Meşter Aurel şi Vera, pentru încurajarea şi sprijinul 
acordat.
Această companie m-a ajutat să văd că şi tinerii din 
România pot trăi o viaţă la standarde înalte. Este posibil să 
ne împlinim visurile, idealurile fără a avea parte de 
suferinţă, deziluzii sau sacrificii.
Forever ne primeşte cu braţele deschise încă de pe băncile 
facultăţii, fără să ne impună un program fix de muncă, şefi 
exigenţi, fără să ne ceară un CV bogat şi experienţă în 
domeniu.
Dar Forever aşteaptă de la noi perseverenţă, dăruire şi 
loialitate. Recompensele pe care ni le oferă drept urmare 
sunt mult mai mari decât ne-am putea imagina.
Vreau să încurajez în mod special tinerii care au pornit sau 
vor porni pe acest drum împreună cu Forever Living 
Products, spunându-vă că se poate! Eu am reuşit, cu 
siguranţă şi voi veţi reuşi. Urmaţi-vă sponsorul, încurajaţi-
vă echipa şi succesul este garantat.
Viaţa ne stă înainte, aşa că păşiţi încrezători alături de 
această companie de succes, pentru că aici găsiţi 
sănătatea, frumuseţea şi prosperitatea de care avem toţi 
nevoie.                     
                                  Daiana Moca Manager, 



m 21 ani, sunt studentă la Facultatea multe teste, dar când vom ajunge la destinaţie, căldura sufletelor omeneşti. Mi-am primit insigna de 
Babeş-Bolyai la Ştiinţe Economice, aceste greutăţi nu vor mai conta. Părinţii mei sunt Asistent Supervizor, iar toţi din liniile mele 
specializare în Marketing. Deocamdată nu întreprinzători şi foşti sportivi de performanţă, de la superioare au venit şi m-au felicitat, m-au încurajat 
mă pot lăuda cu realizări prea mari în ei am învăţat că succesul nu vine peste noapte, şi mi-au dăruit o mulţime de flori.  

Forever, cu programe de maşină sau călătorii. Pot să trebuie să faci în fiecare zi ceva pentru asta. Să Mulţumesc din suflet sponsorilor mei, soţilor Bak 
mă laud doar cu faptul că am păşit pe un drum care investeşti mult timp şi efort, să înveţi, să te antrenezi Andrea şi Levente, mulţumesc mentorilor mei, care 
duce cu siguranţă la toate aceste realizări. Prin firma şi să asculţi sfatul acelor oameni care au reuşit sunt un etalon pentru mine - soţilor Ujlaki Csaba şi 
aceasta am primit şansa de a mă împlini pe plan lucruri excepţionale şi vor ca şi tu să ajungi cât mai Anamaria, familiei Kele care a contribuit de 
profesional şi financiar. sus. asemenea la realizările mele. Şi nu în ultimul rând îi 
Am crescut într-o familie în care, datorită părinţilor La Forever toţi avem şanse egale. Nu trebuie decât mulţumesc prietenului meu, care este alături de 
mei deosebiţi, niciodată n-am simţit grija banilor; să credem că suntem în stare să obţinem toate mine în această afacere,  Andrássy Gergõ Zoltán. 
ştiu totuşi că banii sunt un rău necesar. Dar ceea ce succesele, să avem mereu gândire pozitivă, să Împreună cred că totul este posibil, împreună putem 
mă motivează într-adevăr în această afacere nu sunt facem mereu cu devotament ceea ce facem, să nu atinge orice culme! 
câştigurile. Motivaţia mea este o altfel de dorinţă! renunţăm... şi să nu uităm niciodată că în spatele 
Dorinţa de recunoaştere, dorinţa de a mă nostru stă  uriaşa firmă FOREVER LIVING 
autodepăşi, de a deveni om în toată puterea PRODUCTS.
cuvântului, dorinţa arzătoare de a contribui la Primul Jonathan Day la care am participat a fost 
succesul multor oameni. Dacă şi voi sunteţi astfel de fantastic. Se simţea atâta căldură în sala aceea… 
persoane locul vostru este aici, alături de firma 
Forever, pentru că nu cunosc nici o altă companie 
care  dăruieşte atât de mult respect şi recunoaştere. 
Pur şi simplu ne tratează regeşte!
Mai demult am crezut că şansa vieţii mele este 
facultatea, dar când am văzut că foarte mulţi tineri 
cu diplomă luptă pentru a obţine un loc oarecare de 
muncă şi devin sclavii timpului modern, mi-am dat 
seama: CHEIA SUCCESULUI constă în a proceda 
altfel decât majoritatea. Acum ştiu că facultatea este 
importantă pentru orice tânăr, dar nu mai înseamnă 
o garanţie pentru viitor!
Vreau să vă spun că în lunile de când lucrez alături 
de firma Forever, am învăţat mai mult decât în cei trei 
ani de facultate. FOREVER MI-A DĂRUIT O LECŢIE DE 
VIAŢĂ.
Am avut şi eu temeri, deoarece mulţi îmi spuneau că 
sunt prea tânără şi oamenii nu mă vor lua foarte în 
serios. Într-adevăr, mi-a fost mai greu să le câştig 
încrederea la început, dar acest lucru nu mai 
contează acum. Contează doar că am un ţel pe care 
vreau să-l îndeplinesc depăşind orice obstacol! 
Dacă şi voi sunteţi la primii paşi să nu vă fie teamă. 
Stabiliţi-vă un ţel, faceţi un plan, munciţi zi de zi 
pentru a vă atinge scopul şi, chiar dacă vă 
împiedicaţi de câteva ori, învăţaţi să vă ridicaţi din 
nou şi din nou. Pentru că drumul spre succes are 

     Cu mult respect, 
     Király Noémi, Asistent Supervizor
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În câteva luni 
am învăţat aici mai mult decât 
în trei ani de facultate 



Condiţiile de 
calificare sunt:

Nivelul I - firma acordă 400 
EURO/lună timp de 36 de luni

I lună - 50 pc
a II-a lună - 100 pc
a III-a lună - 150 pc

Nivelul II - firma acordă 600 
EURO/lună timp de 36 de luni

I lună - 75 pc
a II-a lună - 150 pc
a III-a lună - 225 pc

Nivelul III - firma acordă 800 
EURO/lună timp de 36 de luni

I lună - 100 pc
a II-a lună -  200 pc
a III-a lună - 300 pc
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Cei care s-au calificat deja pentru acest 
program sunt dovada vie că se poate. Încearcă! 
Luptă pentru visele tale! Şi tu poţi reuşi!

O viaţă liniştită şi lipsită de griji este dorinţa fiecăruia dintre noi şi ea înseamnă, de cele mai 

multe ori, o siguranţă financiară care să ne acorde libertatea de a ne alegepropriul stil de 

viaţă. Vrei o casă mai spaţioasă? Posibilitatea de a-ţi trimite copiii la studii de prestigiu? 

Vacanţe în locuri la care nici măcar n-ai îndrăzni să visezi? Prin muncă serioasă, în echipă, şi 

încredere, poţi beneficia de programele stimulative de merit oferite de Planul de Marketing 

generos Forever. Vrei o maşină mai nouă şi mai performantă?

Nimic mai simplu cu Programul de Maşină!

Fo re v e r  î ş i  r e s p e c t ă  p r o m i s i u n i l e 

Cu toţii avem nevoie de respect şi iubire, dar sunt acestea posibile în lumea imperfectă în care trăim? 

Cu siguranţă! Forever Living Products ne oferă şansa unică de a dezvolta o afacere în care ne folosim 

întregul potenţial şi ne atingem ţelurile.

Produsele Forever au o calitate excepţională, iar Planul de marketing ne dă posibilitatea să lucrăm 

independent şi să ne asigurăm, nouă şi familiilor noastre, un standard de viaţă cât mai ridicat. În plus, 

marketingul în reţea este un sistem unic, ce stimulează personalitatea şi creativitatea fiecărui individ, 

ajutându-l să-şi atingă ţelurile personale, să-şi descopere abilităţi nebănuite şi să obţină succesul, 

împlinirea şi fericirea.

Munca în echipă ne îmbogăţeşte cu noi cunoştinţe, prieteni, ne oferă ocazia să călătorim împreună cu 

valoroşii noştri colaboratori.

Ajutându-i pe cei de lângă noi să fie sănătoşi şi prosperi ne umplem viaţa de emoţii pozitive, iar astfel 

devenim mai buni. 

Vă doresc, dragi prieteni, să vă găsiţi locul în echipa noastră şi să întindeţi o mână de ajutor 

tuturor celor care au nevoie. Alăturaţi-vă echipei Forever şi lucrurile se vor transforma radical. Nu   

dintr-odată, desigur, dar cu perseverenţă existenţa fiecăruia dintre noi poate deveni 

cu adevărat împlinită.

Forever Living Products:

• Este lumea oamenilor de succes.

• Reprezintă o posibilitate incredibilă de câştig.

• Oferă beneficii suplimentare prin Programele Stimulative de Merit, 

   iar eu sunt fericită că am reuşit să mă calific la nivelul I al acestui stimulent.

Doriţi să vă realizaţi visele, dar nu ştiţi cum?

Doriţi să câştigaţi mai mulţi bani, dar nu ştiţi cum?

Doriţi să aveţi succes, dar nu ştiţi cum?

Veniţi alături de noi! Forever poate fi şi şansa voastră!

            Cu drag,

            Niculina Ştefana,

            Senior Manager



LU M E A  F O R EV E R
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V\ a[tept\m la toate depozitele din ]ar\ dup\ urm\torul program: luni 12-20, mar]i-vineri 9-17

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

~n prima zi lucr\toare a fiecarei luni depozitele sunt `nchise pentru inventar.

Dragi distribuitori,

Programul prezentărilor de la sala Nova Bank, din Bucure[ti, Bd. Regina 
Elisabeta nr. 45, pentru luna august, este următorul:

17 august, 18:00-19:00 -  ~ntâlnire de oportunitate, sus]inut\ de doamna 
Aurora Olteanu, Manager 

22 august, 18:00-19:00 - ~ntâlnire de oportunitate, sus]inut\ de doamna 
Doina Zecheru, Manager

24 august, 18:00-19:00 - ~ntâlnire de oportunitate, sus]inut\ de doamnul 
Ionel Alban, Manager

29 august, 18:00-19:00 -  ~ntâlnire de oportunitate, sus]inut\ de doamna 
Cristiana Dincuţă, Senior Manager

31 august, 18:00-19:00 - Primii pa[i pentru un start rapid, prezentare 
sus]inut\ de doamna Carina Iacătă, Manager

Investiţi în succesul vostru şi participaţi la aceste cursuri. Vă aşteptăm!

Întreb\rile legate de utilizarea 
produselor Forever pot fi trimise, `n 
s c r i s ,  l a  num\ru l  de  f a x : 
021 .222 .89 .24  sau  e-ma i l : 
office@foreverliving.ro, `n aten]ia Dr. 
Clemen]a Dumitra[cu [i Dr. Dan 
Noveanu (suplimente nutritive), 
respectiv Dr. Zenovia Mateescu 
(cosmetice). 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 Forever. Nu 
se vor da informa]ii pe teme medicale 
prin telefon.

Vã reamintim posibilitatea 
aflãrii punctelor credit 
prin SMS la urmãtorul 
n u m ã r  d e  t e l e f o n :  
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.)

Având în vedere punctul 5 din Formularul de înscriere, vã reamintim prevederile Normelor metodologice privind Codul de 
Procedurã Fiscalã (Hotãrârea de Guvern nr. 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.

Pentru cei care comand\ 
produsele online [i prin Tel Verde: 
RO24BRDE450SV09924624500 
(un cont nou, deschis 
special pentru colete)

Conturile IBAN 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
3.  Pentru cei care vireazã contravaloarea 
produselor FLP prin trezorerie, contul este:
RO96TREZ7005069XXX001347

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 
d u m n e a v o a s t r \  d e  
i d e n t i f i c a r e  ( n u m e , 
prenume, adres\, cod 
numeric personal, num\r 
de telefon). V\ mul]umim 
a n t i c i p a t  p e n t r u  
în]elegere.

Sunt susţinute de cei mai de succes lideri din reţeaua Forever
Vă oferă un plus de instruire pentru calificarea dvs. la nivelul de 
Manager
IMPORTANT! Să aveţi cu dvs. broşurile: 
„Planificarea afacerii FLP” şi „De la Supervizor la Manager”

BUCUREŞTI

BRA{OV

CONSTANŢA

SALA - NOVA BANK

SALA DE EXPOZI}IE, CAMERA 
DE COMER} {I INDUSTRIE

SALA - AULA BIBLIOTECII 
JUDEŢENE „IOAN N. ROMAN” 

ARAD

CLUJ-NAPOCA

IA{I

SALA - CASEI SINDICATELOR 

SALA - UNIVERS T

SALA - IUSTIN MOISESCU

26 august - Mircea & Dana Olariu

30 septembrie - Camelia & Daniel 
Dincuţă

26 august - Maria Pop

30 septembrie - ajda KatalinV

26 august - Marilena & Teodor Culişir

30 septembrie - Elisaveta & 
Alexandru Pocaznoi

26 august - Elisaveta & Alexandru 
Pocaznoi

30 septembrie - Szabó Éva

26 august - Vera & Aurel Meşter

30 septembrie - ircea 
Olariu

M & Dana 

26 august - Camelia & Daniel 
Dincuţă

30 septembrie - Maria Pop

Toate `ntâlnirile se desf\[oar\ `ntre orele 10:00 - 14:00

V\ a[tept\m cu drag pe 
23 septembrie, la Sala Palatului 

din Bucure[ti s\ ne bucur\m
 `mpreun\ de realiz\rile echipelor noastre.

 Biletele sunt disponibile la depozitele Forever.

SUCCESSSUCCESS
DAYDAY23 23 septembrieseptembrie

DEPOZITELE FOREVER ROMÂNIA DEPOZITELE FOREVER ROMÂNIA 

Stima]i distribuitori, pute]i 
pl\ti comenzile personale 
prin intermediul cardului 
b a n c a r  l a  T O A T E  
DEPOZITELE FOREVER.

 

ÎNTÂLNIRI LUNARE DE 
PLANIFICARE A AFACERII Forever

Situa]ia curent\ a punctelor credit se poate afla [i prin 
Internet, direct de pe pagina web www.foreverliving.com, 
rubrica "informare". 

Cele dou\ elemente necesare 
accesului, LOGON ID [i PASSWORD, 
sunt tip\rite în cadrul listingului lunar 
de bonus recapitulativ.

IMPORTANT! Vă informăm că puteţi plăti produsele Forever la CEC 
după următorul program: luni, orele 12-20, mar]i-vineri, orele 9-17

August 2006
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~n func]ie de pc non-manageriale 
realizate `n luna iulie

Constantin & Tania Popa
Daniel & Maria Parascan
Constantin & Axenia Petre
Constanţa & Haralambie Furtună
Ana & Constantin Chelu
Aurelia & Aurică Năstase
Niculina Ştefana 
Petru & Emilia Truşcă
Emanoil & Georgeta Mandreşi
Valentin & Sonia Florescu 

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

10.

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

Octavian & Steluţa Sava
Victor & Ludmila Sass
Gabriela & Vasile Ghivirigă
Radu Haţegan
Cornelia & Victor Dinu
Biró Zoltán & Éva
Hera Nicolaescu
Violeta & Dumitru Luca
Aurelia & Gheorghe Popa
Florica Dincă

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

10.

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

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

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

Aurel & Veronica Meşter (1)
Maria Pop (3)
Szabó Éva (2)
Camelia & Daniel Dincuţă (4)
Constantin & Tania Popa (15)
Vajda Katalin (7)
Daniel & Maria Parascan (20)
Mircea &  Dana Olariu (9)
Ramona & Dorin Vingan (13)
Emanoil & Georgeta Mandreşi (19)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (14)
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (nou)
Marilena & Teodor Culişir (18)
Kele Mónika (17)
Cristiana & Eugen Dincuţă (11)
Tatiana & Vasile Tofan (nou)
Niculina Ştefana (10)
Dragoş Postelnicu (nou)
Mircea & Raluca Fage (nou)
Smaranda Sălcudean (nou)

SPONSORIMANAGERI

Elena & Aurel Bărbuţă

Mariana & Gheorghe Dobre

Constantin & Florentina Pavel

Iuliana & Victoraş Pîrşan

Vasilica & Gheorghe Ţuţuianu

Gherghina Ştefan

Antoaneta Ionescu

Vasilica Pîrşan

Târgovişte       

Piteşti

Bucureşti

Bucureşti

SPONSORIASISTENT MANAGERI

Maria & Mircea Bagdasar

Elena & Aurel Bărbuţă

Constantin & Tania Popa

Alexandra Gherasa

Constantin & Florentina Pavel

Slatina

Târgovişte

Iaşi

Picior de Munte, DB

Bucureşti           

Ana & Ion Andrei

Alexandra Gherasa

Luminiţa & Nicolae Mihu

Alina & Marian Pavel

Ecaterina Popescu

F
e

l
i

c
i

t
a

r
i

l
e 

  
n

o
a

s
t

r
e

!



19August 2006

Programul Stimulativ de Merit
STIMULENTUL I Valentin & Sonia Florescu Lucica & Gheorghe Tăbăcaru Varga Csaba Attila & Viorica

Gál Irén Romică & Luminiţa Timofte Petru & Gheorghiţa VasinFlorentina & Pavel Anton 
Tatiana & Florin Gonţ Iuliana & Liviu Toma Veres Juliana Angela & Ioan Arcălianu
Dorin & Dana Ion Petru & Emilia TruşcăAszalos Ibolya & Csaba
Angelica & Ioan Lucuţ Valerica & Gheorghe Ţâmpu Leonora & Florea Baciu STIMULENTUL III
Constanţa & Dănuţ Mei Roşu Ujlaki Csaba & Anna MáriaIulia Beldiman Gizella & Marius Botiş 
Adiel & Magdalena Miu Adriana & Constantin Vasile Benedek József Mihály & Judit Marilena & Teodor Culişir
Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfălean Rodica & Emanuel Voicu VulcăneanAtena & Vasile Bîrlea Camelia & Daniel Dincuţă 
Aurelia & Aurică NăstaseIosif Brăzdău Aurel & Cornelia Durigă 

Veronica & Costel Burnichi Constantin & Magdalina Niţu STIMULENTUL II Horaţio Kogler
Camelia & Vasile OpreaMaria Buzdugan Elena & Virgil Angelescu Doina & Dănuţ Hanganu 
Daniel & Maria ParascanIlie & Adriana Carciuc Derzsi Sámuel & Etelka Aurel & Veronica Meşter
Ioan & Paraschiva PăcuraruDaniel Cifor Cristiana & Eugen Dincuţă Mircea & Dana Olariu
Emilia & Dinu PotopCarmen & Dorel Ciutacu Gheorghe & Adelina Filip Kele Mónika 
Elena Sandu Livia & Gheorghe Cusiac Corina & Dorin Frandeş Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Smaranda Sălcudean Mihaela Dan Mádly Susana & Ludovic Maria Pop 
Marcela Stoica Maria Dărăban Emanoil & Georgeta Mandreşi Szabó Éva 
Felicia & Siminel SumanariuViorel & Dumitra Dincă Lucica & Ştefan Nemeş Vajda Katalin 
Felicia & Vasile ŞantaMihaela & Ion Dumitru Papp Miklós Ramona & Dorin Vingan 
Marcela & Ion Şerban Mircea & Raluca Fage Constantin & Tania Popa
Niculina ŞtefanaCristina Luminiţa Florea Szabó József & Marika

SPONSORISUPERVIZORI

Elena Budileanu

Székely Adolf

Maria & Neculai Mocanu

Gizella & Marius Botiş

Ana & Constantin Chelu

Luminiţa & Nicolae Mihu

Maria & Mircea Bagdasar

Tatiana & Vasile Tofan

Gina Tănase

Marinela & Marin Ristea

Ema Dumnici

Luminiţa & Nicolae Mihu

Ana & Constantin Chelu

Chiuzbăian Aranka

Ecaterina Popescu

Aurora Petrescu

Carmen & Gabriel Larion

Dragoş Postelnicu

Ana & Ion Andrei

Alina & Marian Pavel

Carina & Sebastian Iacătă

Eugen & Vasilica Giula

Dina & Alexandru Diaconu

Alexandrina Curicuţă

Maria Mărcuşan-Dumitru

Constantin & Florentina Pavel

Rina Dumitru

Farkas Ioana

Gelu Tănase

Daniela & Constantin Tomuş

Nicu-Cătălin & Monica-Maria Botiş

Carmen Dulman

Bucureşti

Posoalca, BH

Bucureşti

Baia Mare

Bucureşti

Drăcşani, BT

Caracal

Chişinău, Rep. Moldova

Bucureşti

Bucureşti

Sighetu Marmaţiei

Iaşi

Bucureşti

Sighetu Marmaţiei

Bucureşti

Bucureşti

Fălticeni

Ploieşti

Slatina

Picior de Munte, DB

Bucureşti

Ploieşti

Orhei, Rep. Moldova

Bucureşti

Braşov

Bucureşti             

Bucureşti

Bucureşti

Bucureşti

Alba-Iulia

Remetea Chioarului, MM 

Răducăneni

Lidia & Ştefan Bălănescu

Biró Zoltán & Éva

Dorina Bostan

Nicu-Cătălin & Monica-Maria Botiş

Elena Budileanu

Maria & Alexandru Ciobanu

Mihăiţă & Geta Constantin

Dina & Alexandru Diaconu

Ioan Dincă

Cornelia & Victor Dinu

Ileana & Relu Dobeş

Carmen Dulman

Rina Dumitru

Ema Dumnici 

Farkas Ioana

Luminiţa Furtună

Gabriela & Vasile Ghivirigă

Eugen & Vasilica Giula

Violeta & Dumitru Luca

Ioana & Gheorghe Matei

Mariana & Alexandru Miron

Hera Nicolaescu

Natalia Pâslaru

Elena Pleşu

Maria Rusu

Octavian & Steluţa Sava

Victoria & Laurenţiu Stoian

Gelu Tănase

Gina Tănase

Maria & Ioan Todea

Alina & Daniel Voica

Florica & Costel Zbârcea
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Forever Living Products România
Bd. Aviatorilor 3, cod 011852, Bucureşti
Tel: 021-222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289
Fax: 021-222 89 24
E-mail: office@foreverliving.ro
Internet: www.foreverliving.com  

Această publicaţie are rol exclusiv educativ şi nu este destinată folosirii ca material promoţional asociat unei campanii de vânzări. 
Sunt interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente din publicaţie fără permisiunea scrisă prealabilă a FLP România.


