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MESAJUL PREŞEDINTELUI 

considerând venitul şi sănătatea, 
pentru care am muncit atât de mult,  
drept ceva obişnuit.
Se spune că 90% dintre activităţile pe 
care le desfăşurăm devin rutină; iar 
problema oricărei activităţi de rutină 
este că nu-i mai acordăm energie 
pentru a o îmbunătăţi. Aşa că, în pragul 
acestui nou an – şi 2007 este la numai 
câteva săptămâni distanţă - vă îndemn 
să faceţi un bilanţ al afacerii voastre 
Forever, să priviţi satisfacţiile, 

       speranţele şi oportunităţile pe care vi 
le-a dăruit şi să vă reîmprospătaţi 
eforturile pentru a atinge noile ţeluri 
fixate. Nu consideraţi că 2007 va fi un an grozav doar pentru că 2006 a fost 
aşa! Acest bilanţ nu este o experienţă comodă; de fapt, este chiar dificil să te      unt conştient de faptul că această scrisoare este citită de numeroşi 
priveşti în oglindă şi să-ţi evaluezi onest activitatea. Dar, aşa cum am mai oameni din întreaga lume care aparţin celor mai variate culturi, iar fiecare 
spus,  este în natura umană să considerăm că unele lucruri ni se cuvin. Dacă dintre acestea sărbătoreşte înnoirea anului în momente şi în moduri diferite. 
vrei să realizezi mai mult decât cred ceilalţi că e posibil, atunci trebuie să faci În SUA, ceea ce noi numim „Perioada Sărbătorilor“ începe odată cu Ziua 
mai mult decât consideră ceilalţi că este practic. Recunoştinţei, pe la sfârşitul lui noiembrie, şi durează până la celebrarea 
Eu sunt devotat viitorului nostru şi abia aştept ceea ce urmează.  Anul 2006 a noului an. Este un răstimp minunat, pentru că familiile şi prietenii se reunesc, 
fost minunat; am fost martorii multor creşteri în diferite arii ale afacerii petrecerile sunt în toi, începe goana după cadouri de Crăciun, iar luminiţele se 
noastre. Compania noastră continuă să asculte ceea ce ne spuneţi. Ne aprind. Sediul central de aici, din Scottsdale, a devenit în ultimii ani un punct 
concentrăm zi de zi pentru a ne asigura că apreciem tot ceea ce avem şi nu de atracţie, deoarece îmbrăcăm frumoasa noastră clădire cu peste un milion 
luăm nimic de parcă ni s-ar cuveni. Anul acesta am schimbat chiar şi logo-ul de beculeţe şi arată incredibil! Această perioadă a anului pare să aducă, 
corporaţei - vulturul Forever, o schimbare extraordinară, pentru o companie întotdeauna, ceva mai mult decât ceea ce Dickens numea „voie bună“ – este, 
proaspătă, puternică.  evident, o perioadă pe care toţi o aşteptăm cu nerăbdare. Indiferent de data la 
Ştim că trebuie să apreciem tot timpul compania şi produsele noastre, astfel care sărbătoriţi voi Anul Nou, sunt sigur că ceea ce ne oferă această 
încât continuăm să căutăm şi să testăm noi formule de ingrediente pentru sărbătoare unică tuturor este şansa de a reflecta asupra trecutului, de a 
gama de produse deja existentă şi, în acelaşi timp, căutăm să creăm produse învăţa din el şi de a-i aplica lecţiile, de a ne bucura de prezent şi de a ne lansa 
inovatoare. Am făcut paşi enormi în modernizarea Aloe Vera of America. În spre viitor. 
prezent avem capacitatea de a produce, lunar, mult mai multe milioane de Este atât de tentant să ne trăim vieţile numai în prezent, căutând satisfacţia 
băuturi şi de alte produse decât până acum, pregătindu-ne astfel pentru imediată şi victoria «prezentului». Totuşi, dacă trăim numai în prezent riscăm 
anticipata creştere a cererii. Am modernizat procedurile de control al calităţii, să ne imaginăm că toate binecuvântările de care avem parte ni se cuvin, 
logistica din întreaga lume şi continuăm să ne îmbunătăţim prezenţa pe ajungem să nu le mai apreciem aşa cum ar trebui şi cu cât o activitate sau o 
Internet, precum şi sprijinul acordat prin materiale on-line. Adăugăm afacerii binecuvântare este mai simplă, cu atât mai mult o privim ca şi cum ni s-ar 
noastre continuu noi arii de vânzări şi noi ţări, dezvoltăm structura de suport cuveni de drept. Într-un fel, acesta este un lucru bun, pentru că ne eliberează 
IT pentru ca voi să fiţi la curent cu afacerile din întreaga lume. Am dezvoltat minţile şi energia emoţională ca să ne putem concentra asupra performanţei 
programul Profit Share. În fiecare zi suntem dăruiţi ţelului de  a creşte în alte domenii de viaţă. Priviţi, de exemplu, simplul act de a respira: dacă am 
compania şi de a ajuta să devină din ce în ce mai bună.gândi fiecare gură de aer, capacitatea de a ne îmbunătăţi rezultatele în alte 
Dar cel mai important este ca fiecare dintre voi să ştie că apreciem ceea ce privinţe ar fi redusă, întrucât energia ni s-ar consuma în efortul de 
faceţi: acele seri târzii şi dimineţi în zori de zi, întâlniri, training-uri şi lansări de concentrare asupra respiraţiei. De asemenea, gândiţi-vă la actul de a merge: 
produse. Vă suntem recunoscători pentru eforturile depuse, pentru munca acesta presupune un efort mecanic, pe care l-am deprins de-a lungul 
grea şi pentru loialitatea de care daţi dovadă. Suntem dedicaţi viitorului timpului şi totuşi, nu-l mai apreciem cum se cuvine. Dar în momentul în care 
vostru, întrucât voi sunteţi sufletul companiei.aceste abilităţi se reduc datorită unui accident sau a unei boli, realizăm 

imediat cât de dependenţi suntem de asemenea activităţi simple, automate. 
Cred că fiecare dintre noi priveşte la un moment dat sănătatea fără să o mai Vă doresc vouă, şi tuturor celor dragi, Sărbători Fericite! Sper să găsiţi timpul 
aprecieze. Este uşor să trecem cu vederea efectele pe termen lung ale unei necesar pentru a face acel bilanţ personal şi, astfel, să descoperiţi activităţile 
diete sărace şi ale unei nutriţii insuficiente. devenite rutină. Concentraţi-vă asupra lor şi îmbunătăţiţi-le, astfel încât, pas 
Acum, haideţi să extindem această analogie şi să o aplicăm la Forever, cu pas, să vă depăşiţi falsele limite. Să aveţi un An Nou minunat şi prosper!
afacerea noastră. La început suntem foarte activi şi conştienţi de nevoia 
noastră de a învăţa mai mult, de a participa la întâlniri şi de a vorbi cu oricine 
intrăm în contact, provocându-ne pe noi înşine continuu, pe măsură ce 
căutăm recompense din implicarea noastră în Forever. În timp, atât 
câştigurile financiare cât şi cele din planul sănătăţii încep să facă parte din 
viaţa noastră cotidiană şi, conform naturii umane, nu le mai apreciem. 
Deseori, câştigăm mai mult decât am îndrăznit să visăm şi avem parte de o 
sănătate mai bună decât speram. Totuşi, începem să ne concentrăm din ce în 
ce mai puţin asupra activităţilor care ne-au adus în punctul în care ne aflăm, 
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Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan
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Tot ce am reuşit de când există Forever Living Products România, tot ce am 
reuşit noi anul acesta a crescut din sămânţa miraculoasă a unui vis. Omul 
care a îndrăznit să viseze şi să ridice visul lui până la cer este Rex Maughan, o 
adevărată forţă a naturii. Milioane de oameni îi datorează azi bucuria de a trăi 
mai demn, mai frumos, mai înalt. Milioane de oameni au parte azi de 
binecuvântarea plantei aloe, iar noi ne bucurăm de priviliegiul de a face parte 
dintre aceştia. Nu avem destule cuvinte să-i mulţumim lui Rex! 

Vă mulţumim şi vouă, tuturor celor care promovaţi Forever, cu devotament, cu 
profesionalism, cu entuziasm. Voi aduceţi în această ţară nu o speranţă, ci o 
certitudine pentru sănătate, longevitate, armonie. Voi sunteţi cei care aţi urcat 
treaptă după treaptă calificările acestui an, vă felicităm, începători sau lideri 
cu experienţă! Vă felicităm pentru tot ce aţi realizat în 2006 şi vă mulţumim că 
imprimaţi acest ritm extraordinar companiei. 

Mulţumim cu întreaga căldură şi consumatorilor fideli plantei aloe. Datorită 
         nul acesta a trecut fulgerător, iar noi suntem gata să pornim din nou în lor Forever Living Products este lider mondial de douăzeci şi opt de ani. 
aventura pe care o propune anul următor. Ţelurile noastre pentru 2007 Consiliul Ştiinţific Internaţional pentru Aloe şi toate forurile internaţionale de 
desenează harta după care ne ghidăm în expediţia care urmează. Succesele prestigiu ne oferă calificative excepţionale, dar cel mai preţios calificativ este 
din 2006 ne însufleţesc şi ne dau aripi în această explorare a înălţimilor pe cel pe care ni-l acordă ei, oamenii convinşi de binefacerile acestor produse 
care o numim simplu - Forever. unice.

Am avut un an special, care a început pe culme. Profit Sharing ne-a oferit Ne bucurăm din toată inima pentru succesele pe care le-aţi avut până acum 
chiar din februarie 2006 şansa unui eveniment de anvergură europeană. şi vă felicităm în avans pentru cele care sunt aproape de împlinire. Anul care a 
Echipa noastră a răspuns extraordinar acestei provocări, iar ecourile pe care trecut se încheie cu roade bogate, aşa că avem toate motivele să ieşim în 
le-am primit de la oaspeţii străini, de la  Rex şi Gregg Maughan, Aidan O'Hare întâmpinarea anului următor cu siguranţa că vom avea realizări şi mai 
sunt copleşitoare. Staff-ul american Forever ne-a felicitat pe toţi şi ne-a spectaculoase, şi mai substanţiale. Ne pregătim, desigur, cu toţii pentru lunile 
asigurat că a fost unul dintre cele mai reuşite evenimente internaţionale din trepidante care vor urma. Dar acum haideţi să savurăm din plin această 
ultimii şapte ani. Suntem mândri şi ne bucurăm că Forever România şi-a atmosferă magică de sărbătoare a lui decembrie şi preparăm seminţele 
transformat încă o dată numele în renume. noilor noastre visuri la temperatura înaltă a bucuriei. 

Dinamism, energie, inovaţie. Evenimentele care au avut loc în 2006 au stat Vă dorim sărbători fericite şi un an nou la superlativ!
sub semnul acestei devize. Am avut invitaţi extraordinari, multipli campioni 
mondiali care ne-au reamintit că adevăratele victorii sunt cele pe care le Cu toată dragostea noastră, 
obţinem în confruntarea cu noi înşine, lideri străini de mare succes, 
specialişti de marcă în domeniul nutriţiei. Am organizat crosul Forever în care 
au alergat umăr la umăr atlete medaliate cu aur în lumea performanţei, 
colaboratori şi bucureşteni atraşi de stilul de viaţă sănătos pe care îl 
propunem. 

Ascensiunea echipei noastre a fost continuă. Locul al cincilea în Europa şi 
locul al optulea în topul internaţional sunt dovada că singurul lucru cu 
adevărat imposibil pentru noi este să nu reuşim. Sfârşitul lui noiembrie a fost 
o confirmare în plus, pentru că formidabila noastră echipă a obţinut exact 
ceea ce ne-am propus ca strategie continuă de progres – în fiecare lună cu 10 
la sută mai mult decât în luna anterioară. 

Pentru Forever Living Products a fost anul care deschide o nouă epocă, cea a 
vulturului. Emblema companiei s-a schimbat, adaptându-se firesc la o 
viziune a succesului care nu cunoaşte limite. Este un blazon al excelenţei şi 
ne inspiră să fim mereu la înălţime. A fost un an excepţional, într-o companie 
excepţională alcătuită din oameni excepţionali. De aceea încheiem 2006 cu o 
acţiune de caritate care ne-a unit sufletele, imaginaţia şi eforturile să aducem 
mai multă bucurie în viaţa  unor micuţi defavorizaţi social. Mulţi dintre voi au 
donat jucării, hăinuţe şi podoabe de brad, pentru ca spiritul magic al 
sărbătorilor să fie prezent şi în Căminul de copii în care cresc ei. Aţi 
demonstrat încă o dată că în Forever Living Products sunt oameni cu inimă 
mare, oameni cărora le place să dăruiască, pentru că le pasă de cei mai puţin 
norocoşi. 

Dr. Szocs Gábor & Dr. farm. Szocs Dóra

foreverliving.com
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  lanul de marketing unic al   Di n păcate, mulţi distribuitori şi, mai trist, nu numai dintre cei aflaţi la început 
companiei noastre, Forever de drum, cad într-o capcană imensă, aceea de a „inventa” preţuri ale 
Living Products, a generat în produselor diferite de cele recomandate de companie, prin lista oficială a 
ultimii opt ani în România un preţurilor cu amănuntul. Această practică nesănătoasă loveşte în primul rând 
număr în continuă creştere de în cei care încearcă să construiască corect o afacere şi dă falsa impresie că se 
oameni prosperi care, investind poate ajunge mai repede la succes. De fapt, rezultatul final este doar ruinarea 
timp şi pasiune în ceea ce au propriei echipe şi compromiterea unei oportunităţi oneste şi a unui produs 
făcut, demonstrează practic care nu merită o asemenea depreciere.
viabilitatea acestei şanse. Totuşi, 
cei mai mulţi distribuitori Ştiu că sunt mulţi distribuitori Forever oneşti, care doresc să construiască o 
Forever, atunci când se referă la afacere proprie durabilă – ei vor fi de acord cu ce am spus aici. Dar, pentru a 

anvergura afacerii lor, au tendinţa să o raporteze doar la mărimea liniei lor nu părea că sunt o voce singulară referitor la acest subiect, vă propun să 
descendente, ceea ce reprezintă o simplificare greşită. Dacă priviţi analizaţi ce spun oameni de mare succes din Forever, oameni care au 
oportunitatea Forever ca pe o afacere adevărată, atunci „firma” dvs. este construit reţele uriaşe şi viabile:
formată din:
1. Director Executiv şi Preşedinte - adică dumneavoastră!
2. Echipa dumneavoastră şi, foarte important...
3. Consumatorii/clienţii dumneavoastră!
Pentru ca o afacere de distribuţie să fie viabilă, este nevoie să existe o bază 
mare de consumatori care nu participă în mod direct la oportunitatea de 
afacere, ci se află acolo doar pentru beneficiile oferite de produsele noastre – 
asta, bineînţeles, la liberul lor arbitru.
Un număr foarte mare de distribuitori nu beneficiază niciodată de efectul 
multiplicării, fie pentru că nu construiesc o echipă, fie pentru că echipa pe 
care o construiesc este ineficientă în a genera cu adevărat noi clienţi. Pentru a 
valorifica la maxim potenţialul nelimitat al multiplicării, regula de aur este să 
ai în „firma” pe care o creezi oamenii potriviţi pentru motivele potrivite 
(consumatori pentru produse şi distribuitori pentru a genera şi a servi noi 
consumatori).
De asemenea, este foarte important ca distribuitorii Dvs. să obţină profit din 
activitatea lor cât mai repede! Un membru al echipei care realizează un venit 
încă de la începutul activităţii va fi mult mai motivat să continue şi va fi un 
model de urmat pentru cei pe care-i va sponsoriza în afacerea sa. Calea cea 
mai bună pentru noii distribuitori de a ajunge rapid la profit este vânzarea cu 
amănuntul. 

Un beneficiu uriaş al 

marketingului în reţea 

este posibilitatea pe care ne-o 

oferă tuturor de a multiplica un capital 

de care dispunem cu toţii

în mod egal: timpul. 

Această şansă extraordinară 

a permis multor oameni activi 

şi întreprinzători, dar lipsiţi 

de un capital financiar de 

pornire, să dezvolte afaceri 

de anvergură sau să creeze 

surse secundare de venit, 

la alegere. Mulţi experţi

ai domeniului nu se sfiesc 

să considere multiplicarea 

drept „cea de-a opta minune 

a lumii“.

P

Ghid pentru succes
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vândut niciodată produsele Forever sub preţ, n-o   
s-o fac niciodată şi că eu cred că această vânzare 
sub preţ afectează reputaţia companiei, pe de-o 
parte, şi pe cea a colegilor distribuitori pe de alta. 
Această situaţie îi derutează pe consumatori, depreciază 
produsele şi produce conflicte între distribuitori. Probabil cel mai 
distructiv efect dintre toate este acela că subminează oportunitatea 
câştigului din diferenţa de preţ şi creează o situaţie în care distribuitorii nu se 
mai simt confortabil vânzând la preţul cu amănuntul sugerat, de teamă că, 
dacă clienţii lor află că produsele pot fi cumpărate mai ieftin, s-ar putea simţi 
înşelaţi.
Aşadar, de ce există - aşa cum consider eu - distribuitori în eroare, care fac 
asta? Probabil deoarece nu cred în valoarea produsului? Sau pentru că nu se 
simt confortabil să câştige bani de la oameni pe care-i cunosc? Acest mod de 
a gândi este un nonsens  atâta timp cât, probabil, ei nu ar avea nici o reţinere 
să încaseze diferenţa de preţ de la prieteni şi rude dacă ar avea o afacere 
clasică şi ar avea cheltuieli „reale“. Ar putea fi din cauză că nu au o bază de 
clienţi care să-i ajute să realizeze acea cerinţă minimală de 4 pc lunar, care îi 

„Dacă simţiţi că afacerea dumneavoastră Forever nu creşte, uitaţi-vă în jos, în îndreptăţeşte la încasarea bonusului de volum de grup?
echipă şi urmăriţi cum se mişcă produsele, la ce preţ? Dacă vine la mine un Oricare ar fi motivul, cred că vânzarea sub preţ indică o lipsă de maturitate în 
distribuitor (sau un client), îmi cere să-i dau un produs la preţ de depozit şi eu înţelegerea nevoii de a acţiona responsabil faţă de dragostea, grija şi mai-
accept acest lucru, deja afacerea mea „a luat-o la vale”. Nu vă bucuraţi de binele colegilor distribuitori şi al companiei. Desigur, am recompensat uneori 
aparenţa reuşitei cu cele 0,100 sau 0,200 puncte, pentru că efectul negativ un client bun cu un produs „gratuit” alăturat comenzii lor; chiar am oferit 
asupra echipei este mult mai mare. Dacă Planul de marketing al Companiei produse gratis în cazuri cu adevărat dificile şi care aveau nevoie de produsele 
vă oferă acel 43% bucuraţi-vă de el – cu aceşti bani puteţi procura materiale noastre, dar reducere? Nici gând!“
necesare, produse pentru uz personal sau puteţi participa la Success Day. Nu (John CURTIS - Manager Diamant, FLP United Kingdom, material tradus din 
vă lăsaţi tentaţi de aparente câştiguri mărunte. Gândiţi la scară mare şi veţi revista FLP Spania, octombrie 2005)
avea o afacere mare şi prosperă!“
(adaptare din expunerea lui Aurel MEŞTER – Diamant Safir Manager,
la pregătirea Forever de la Cluj, 30 septembrie 2006)

„Conducătorii de grupuri 
trebuie să facă eforturi uriaşe 
pentru a-şi instrui şi verifica 
grupul. Ei sunt probabil singurii 
care pot stopa această practică 
nesănătoasă.“
(Eddie CHAI –  Manager Dublu 
Diamant şi Director FLP Taiwan)

Aşadar, pentru că suntem într-o afacere de multiplicare, vă invit să meditaţi la 
ce anume vreţi să multiplicaţi: ceea ce aceşti oameni de succes au făcut şi ne „Din când în când vin în contact cu distribuitori dezamăgiţi ai căror clienţi au 
spun că trebuie făcut sau, ceea ce mai văd din păcate pe ici pe colo, de teamă găsit, probabil, un alt distribuitor care le oferă produsele la un preţ mai scăzut. 
că dacă n-o să fac şi eu aşa voi pierde oameni.Uneori acest preţ este ceva mai mare decât preţul en-gros sau chiar mai mic 

decât acesta, sugerând că persoana în cauză renunţă chiar şi la bonusurile 
Dragi colegi, niciodată răul n-a fost oprit copiindu-l, ci făcând ca binele să sale. Ei sunt de cele mai multe ori miraţi atunci când le spun că eu nu am 
apară drept adevărata cale. Vă invit să multiplicăm afacerea Forever aşa cum 
Rex ne-a oferit-o prin generosul Plan de marketing pe care l-a creat şi să nu 
lăsăm ca buruienile să compromită recolta pe care fiecare distribuitor onest 
are şansa s-o culeagă!

Cu mult respect,
 
Mircea Olariu
Soaring Manager
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Perioada de calificare la Raliul European s-a încheiat. Felicitări tuturor câştigătorilor, care vor participa, în 

perioada 13 - 14 aprilie 2007, la Stockholm, la un eveniment extraordinar, unic în istoria Forever: Raliul 

European, Raliul Mondial şi întâlnirea Profit Sharing. Iată premiile şi calificaţii pentru fiecare nivel!



Vreau să simţi şi TU asta!
Să simţi că tu eşti idolul pentru copiii tăi, nu o formaţie rock şi să îi auzi întrebându-te „De 
ce copiii de la grădiniţă nu beau gel de aloe ca să fie sănătoşi?”. Să simţi că viaţa poate fi 
altfel, pentru că tu nu te plângi că este prea grea, ci te gândeşti cum poţi să faci să fie din ce 
în ce mai bine.

Dacă FOREVER înseamnă programe stimulative deosebite şi călătorii, unele decontate 
integral de companie, de ce să nu te bucuri şi tu de ele? Nu merită să lucrezi patru luni de 
zile? Să lucrezi pentru tine şi pentru familia ta, nu pentru altcineva.

Să simţi şi tu că fiecare zi este foarte frumoasă, că poţi trăi frumos şi  fiecare moment este 
foarte preţios.Odată, prietenul nostru, Bodor István, a zis: „De ce să mergem să muncim în 
America?  Hai să facem din România  America!”

Vrem să le transmitem tuturor partenerilor şi Managerilor din echipa noastră că le 
apreciem foarte mult munca şi că le mulţumim pentru încrederea pe care ne-o acordă. Vă 
mulţumim din suflet!

Pentru noi această afacere este „Forever“! Pentru tine cât înseamnă FOREVER? 

Vă dorim mult succes!
Bardócz István & Ildikó, Senior Manageri  

În familia noastră, FOREVER înseamnă „pentru 

totdeauna”. Să ai pentru totdeauna prieteni 

adevăraţi, să te bucuri pentru totdeauna când o 

persoană din echipa ta se califică, să munceşti 

din greu şi să te bucuri alături de ea, să te distrezi 

şi să trăieşti viaţa aşa 

cum este în FOREVER.

MLM - foloseşte această şansă
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Să rememorăm împreună câteva dintre marile 
evenimente ale anului 2006!

În 24-25 februarie, la Bucureşti a avut loc primul mare eveniment Până în luna octombrie a acestui an care se apropie de sfârşit, au fost 
european al anului, sărbătoarea Profit Sharing. Eveniment grandios, datorat recunoscuţi şi felicitaţi, la Success Day, următorii campioni:
prezenţei Preşedintelui Companiei, Rex Maughan, însoţit de Gregg Maughan  3 Soaring Manageri
şi Aidan O' Hare. Cei mai de succes distribuitori din Europa, 700 de invitaţi din  6 Senior Manageri
străinătate, în total 4.000 de participanţi, au fost prezenţi la Sala Palatului,    46 Manageri
martori ai ceremoniei de înmânare a cecurilor Profit Sharing, peste 7 milioane    85  Asistent Manageri
de euro, numai pentru Europa. 452 de Supervizori şi peste 10.000 de Asistent Supervizori

Între 3-13 aprilie, echipa României a fost reprezentată de Managerii Felicitări tuturor celor care au contribuit la aceste realizări!
Generali şi primii doi Top Distribuitori la Raliul Mondial, care a avut loc în 

Toţi cei care aţi urcat pe scena Sălii Palatului, cu inima bătând puternic de Malaysia şi Singapore.
emoţie, nu vă opriţi! Continuaţi-vă visul!
 

În 8 - 9 iunie am fost prezenţi la Raliul European organizat pe Coasta de 
Priveşte în urmă doar atât cât să te bucuri de realizările tale, dar să şi înveţi să Azur, Cannes-Nice. Au participat peste 600 persoane, dintre care aproximativ 
nu mai repeţi anumite greşeli.200 s-au calificat special pentru acest eveniment. Cu această ocazie echipa 
Priveşte înainte cu încredere, cu speranţă, vizualizează imaginea ţintei spre României a fost clasată pe locul 5 în Europa.
care te îndrepţi.

Iar luna august este, ca de obicei, luna în care suntem invitaţi „acasă“ la 
Forever. International Super Rally este evenimentul anului, iar de data aceasta 
locaţia aleasă a fost Houston-Texas. Cele 5 zile ale Silver Post Rally Tour le-am 
petrecut pe un vas de croazieră în Marea Caraibelor. Pentru acest eveniment 
s-au calificat, cu toate cheltuielile asigurate de firmă, 54 de persoane. În faţa 
a mii de participanţi din cele peste 120 de ţări în care Forever este prezentă, 
echipa României a fost clasată pe locul al 8-lea.
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Suntem tot mai aproape de sfârşitul 

anului, iar evenimentele care urmează 

trezesc în noi sentimente diferite. 

Vin sărbătorile şi fiecare dintre noi 

aşteaptă aceste zile cu emoţie şi 

bucurie, dar ne întâlnim şi cu 

momentul în care ne întrebăm: 

Ce am realizat în anul care a trecut?

Câte dintre obiectivele noastre s-au 

îndeplinit?

A fost un an bun?

Profit Sharing- Bucureşti 2006



Ne aflăm într-un loc în care sentimentul valorii este puternic dezvoltat. Însă cel mai preţios dar pe care l-a primit omenirea este Iisus Hristos Fiul Lui 
Folosim o gamă de produse de o calitate excepţională, care ne dau sănătate, Dumnezeu. El a venit, în urmă cu 2000 de ani, să ne aducă vestea cea bună a 
vitalitate şi un tonus bun, ne ajută să uităm cu desăvârşire ce înseamnă să te împăcării cu Dumnezeu. A trăit pentru noi, a murit şi a înviat, fiind jertfa 
simţi bolnav, epuizat, îngrijorat. perfectă pentru ca noi să putem deveni copii ai lui Dumnezeu.
Avem un plan de marketing mai mult decât generos. Avem sute de Manageri 
care câştigă cel puţin 1000 de Euro lunar, iar numărul acestora nu este Aceasta este adevărata semnificaţie a sărbătorilor pe care le aşteptăm cu 
limitat. nerăbdare, acesta este motivul pentru care în aceste zile suntem mai 
Dezvoltarea personală a fiecăruia dintre noi este o cerinţă şi în acelaşi timp o generoşi, mai înţelegători, mai dispuşi să iertăm şi să-i înţelegem pe alţii.
mare realizare.

Ne aflăm într-o companie în care suntem în permanenţă ajutaţi şi încurajaţi
să creştem 
să ne cunoaştem scopul în viaţă
să ne atingem potenţialul maxim
să plantăm seminţele succesului pentru beneficiul celorlalţi.

Este Forever un dar preţios?
Cu siguranţă! Ne-a schimbat viaţa, ne-a lărgit orizontul, ne-a învăţat ce 
înseamnă generozitatea.
Încotro se îndreaptă Forever? Încotro este condusă!

Iar dacă am primit cu generozitate nu este suficient să fim doar recunoscători, 
trebuie să oferim cu generozitate: un cuvânt bun, o strângere de mână, o 
îmbrăţişare, o floare, un mic dar sau o donaţie mai mare acolo unde este o 
nevoie mai mare şi, de ce nu, implicarea noastră în viaţa altora reprezintă de 
asemenea un dar.
Generozitatea este o problemă de atitudine şi nu de posibilităţi. 

Forever este un dar în viaţa mea.
Forever este sau poate fi un dar în viaţa ta, doar dacă crezi şi îl accepţi.

foreverliving.com 9
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Un nou Success Day şi o nouă siglă: vulturul. Un simbol care pune în 

lumină cel mai bine personalitatea companiei noastre şi a oamenilor care 

fac parte din ea. Suntem plini 

de viaţă, puternici, loiali 

afacerii noastre şi, poate cel 

mai important, nu precupeţim 

nici un efort pentru a ne atinge 

visul. 

10

       oua siglă s-a lansat chiar la începutul spectacolului, cu ajutorul 
trupei de dansatori care au întruchipat măreţia şi grandoarea acestui 
rege al înălţimilor. Dansul lor ne-a tăiat răsuflarea. 

N

Gazde: Ramona Olariu
            Manageri

Genu şi 

A

Mihai Trăistariu & Nico

       fost mai mult decât un Success Day obişnuit. A 
fost un eveniment în care ne-am reîmprospătat 
forţele şi ne-am reafirmat valorile. De acum suntem 
mai puternici şi mai hotărâţi să atingem succesul. 
Mesajul Directorilor Generali, Dóra şi Gábor Szocs, 
ne-a amintit că trebuie să visăm pentru a reuşi, căci 
visurile reprezintă primul pas pentru victorie, iar cei 
care îşi refuză visul sunt cei care nu realizează nimic.
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Am avut parte de gazde entuziaste, Ramona şi Genu Olariu, Manageri, care au moderat 
întregul eveniment cu pasiune şi energie. Îi felicităm din suflet!  

Am lansat Forever Nature’s 18, fără concurenţă pe piaţa din România, un produs 
indispensabil în condiţiile în care alimentaţia noastră este compusă din ce în ce mai mult 
din preparate conservate. 
Am avut parte de vorbitori care ne-au mărturisit care este „reţeta” succesului personal 
în Forever. Domnul Dr. Dan Tatic, Manager, ne-a învăţat să recunoaştem calitatea 
adevăratului gel de Aloe vera. Am ascultat cu mult interes discursul domnului profesor 
Gheorghe Mencinicopschi, al Andreei Răducan, multiplă campioană mondială şi 
olimpică la gimnastică, al liderilor noştri, Alexandru Pocaznoi, Soaring Manager, Adriana 
Vasile, Senior Manager, Florin Brînduş, Manager, el însuşi campion european la tir. Cu 
toţii ne-au oferit informaţii importante, de care aveam nevoie pentru a ne consolida 
afacerea şi pentru a merge mai departe, depăşindu-ne limitele. 

Marea campioană 

Andreea Răducan

Dr. Dan Tatic, Manager

Prof. Univ. Dr. 
Gheorghe MencinicopschiFlorin Brînduş, Manager

Adriana Vasile
Senior Manager

Alexandru Pocaznoi
Soaring Manager

TOP 10 

Dr. Szocs  şi , Gábor Dr. farm. Szocs Dóra Manageri Generali
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A      m trăit intens alături de cei care s-au calificat, i-am 
aplaudat şi i-am felicitat. Am folosit fiecare prilej pentru a ne 
susţine echipa şi pentru a ne bucura că suntem împreună. 
I-am premiat pe Managerii care au acceptat provocarea Clean 
& Lean lansată în cadrul Întâlnirii Managerilor de la Sovata, am 
relansat campania de Crăciun prezentată în numărul trecut al 
revistei noastre, cu speranţa şi încrederea că, unindu-ne 
eforturile, le putem dărui acelor copii bucuria unor sărbători 
mai fericite, am premiat cea mai energică şi entuziastă galerie, 
întreaga echipă a doamnei Vajda Katalin, Soaring Manager.
Am cântat alături de Nico şi de Noni şi am dansat cu toţii pe 
melodiile lui Mihai Trăistariu.



foreverliving.com

A fost un Success Day din care am învăţat multe, 
ne-am distrat şi am plecat acasă mai convinşi că 
merită să ne urmăm visul, oricât de greu ne-ar fi, 
pentru că în final vom fi răsplătiţi.

Iată numai câteva momente ale unui Success Day 
la care au participat peste 3.300 de persoane. 
Trebuie să fii acolo ca să te bucuri alături de noi de acele 
clipe de adevărată sărbătoare.
Următorul eveniment Success Day, cel din 27 ianuarie 2007, va fi unul 
şi mai deosebit: compania noastră va împlini opt ani de când şi-a 
deschis porţile în România şi, în plus, va fi prima ediţie care se va 
desfăşura la Cluj. 

Vă aşteptăm cu nerăbdare pentru a sărbători în inima ţării 8 ani de 
Forever încununaţi de succes!

Până atunci, vă dorim sărbători fericite alături de cei dragi, cu bucurie 
în suflete şi linişte în cămine!
 

Alexandra Rotărescu

13
Bard cz ó István & Ildikó, Senior Manageri
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        început antrenamentele de performanţă la 5 ani. Tatăl ei a dus-o de aştepta foarte, foarte mult de la mine, de la echipă. Eu ştiam un singur lucru: 
mânuţă la club. În Bârlad existau puţine opţiuni la capitolul sport: gimnastică, trebuie să merg la concurs şi să câştig! Pentru că se investise încredere în 
atletism şi fotbal. Aşa a fost să fie. Ea a ales gimnastica sau gimnastica a ales- mine şi trebuia să-mi dau seama de asta, cu toate că eram doar un copil. 
o pe ea - nu se ştie bine nici acum! Cert este că - dintr-un joc – a devenit încă Autocontrolul e foarte important, aceasta cred că e calitatea mea numărul 1. 
de atunci raţiunea vieţii sale. Era cea mai mică din grupă şi a trebuit să Să ştii cum să te stăpâneşti în concurs şi să fii conştient că în acel minut şi 
recupereze, antrenându-se în plus, pentru a fi în ritm cu coechipierele sale, jumătate trebuie să dai totul. Dacă în acel interval de timp nu executam 
care aveau 8 ani. Acum mărturiseşte: “A început să-mi placă într-adevăr perfect exerciţiul după aceea nu mai conta. Aceasta e miza: totul sau nimic!
gimnastica atunci când am fost la primul concurs, la Baia Mare. Antrenoarei i-

Campioana mondială Andreea Răducan a avut un “călcâi al lui Ahile”?a fost greu să găsească şase costume la fel, ca echipa să poată participa la 
competiţie”. Aşa a început drumul victoriilor pentru Andreea. Nu-mi permiteam un punct slab, de fiecare dată hotăram să mă 

autodepăşesc. E adevărat, însă, eram încăpăţânată tare! Când se întâmpla ca 
Cum te-ai îndrăgostit de acest sport foarte dificil, mai ales pentru copii? exerciţiul “să nu-mi iasă bine”, iar antrenorul mă atenţiona şi îmi arăta unde 
La început m-am dus doar ca să văd cum e, am fost curioasă, dar, după o lună am greşit, în loc să caut să înţeleg şi să corectez erorile chiar atunci, eram 
s-a înfiripat pasiunea şi chiar antrenoarea i-a spus tatălui meu că pot face îndărătnică şi renunţam. A doua zi, însă, reluam totul şi deseori ieşea perfect. 
performanţă. Am avut o relaţie bună cu antrenorii tocmai fiindcă îmi cunoşteau reacţia şi nu 

mă presau. Îmi spuneau calm: “Dragă, dacă nu ai reuşit dimineaţă, atunci hai 
Care este aparatul tău preferat? să încercăm după-amiază”. Aşa făceam şi până la urmă ieşea perfect!
Sunt de fapt două. Îmi place bârna pentru că trebuie să menţii un echilibru 
impecabil pe o bucata îngustă de lemn. Mi se pare cel mai tentant aparat şi 
este o permanentă provocare pentru mine.  La bârnă ai doar două variante: să 
câştigi lauri sau să pierzi totul şi asta pe o porţiune de numai 10 cm, de aceea 
şi emoţiile sunt mult mai puternice decât la alte aparate! Solul este pe locul al 
doilea. Acolo mai poţi drege o greşeală, publicul e alături de tine, fiindcă 
exerciţiile se aseamănă cu dansul. Despre sărituri şi paralele nu am prea mult 
de spus, pentru că nu au fost partea mea forte. 
 
Ce calitatea esenţială a făcut din Andreea Răducan o învingătoare?
Cred că a contat puterea de a mă mobiliza să lucrez în condiţii de stress, 
fiindcă nu era deloc simplu nici înaintea, nici în timpul competiţiilor. 
Câştigasem încă de la început câteva medalii importante şi toată lumea 

A 

Întâlniri cu oameni remarcabili

Interviu realizat de Ivana Iancu

Să fii învingător, mereu 

învingător e o lecţie 

grea. Dar, atunci când 

ajungi pe podium şi 

imnul ţării tale se cântă 

pentru tine, tot efortul 

este uitat şi vrei să 

mergi mai departe. 

Această şansă o au 

doar aleşii. 

Andreea a fost invitata noastră 
de onoare pe 25 noiembrie, la Success Day.
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Ai un tratament special? Iei vitamine, minerale?
Sigur, în funcţie de rezultatele analizelor, iau ceea ce îmi este este necesar. Consider că suplimentele nutritive 
sunt foarte importante pentru menţinerea stării de bine a organismului. Am mare încredere în produsele 
naturale, iar în topul personal produsele Forever sunt campioane. Sunt atentă şi cu alimentaţia. Mănânc la 
ore fixe şi mă bucur că am revenit la greutatea normală, fiindcă după ce am renunţat la gimnastică mă cam 
îngrăşasem!

Când făceai sport aveai de executat exerciţii dificile, iar antrenamentele erau epuizante. 
Iar pe lângă asta erai şi în creştere. Cum te-ai descurcat?
Pe lângă o alimentaţie complexă recomandată de nutriţionişti, antrenorii ne-au inclus în dietă, înaintea 
Jocurilor Olimpice de la Sydney, gelul de Aloe vera şi batoanele Fast Break Energy Bar de la Forever Living 
Products. Am folosit şi Aloe First şi Aloe Lips ... mmm, ce gust bun are! Am consumat aceste suplimente 
nutritive până după jocuri şi le consum cu plăcere şi acum. M-am simţit grozav cu ele şi sunt convinsă că au 
avut contribuţia lor pe drumul meu către performanţă. Ştiu că şi băieţii din lotul naţional de gimnastică au în 

reţeta lor de nutriţie asemenea produse. Aveam, la Deva, o plăntuţă aloe şi, 
când făceam răni în palmă, îi storceam pur şi simplu sucul acolo, puneam 
un pansament şi era bine! 

Ce-şi mai doreşte Andreea Răducan în viitor? Să fie mereu pe 
podiumul performanţei. A făcut jurnalism la TVR, iar acum este 
expert în relaţii publice pentru Fundaţia Olimpică Română. Se 
bucură de viaţă şi învaţă permanent lucruri noi. Destinul fetiţei cu 
ochi de foc, a cărei privire ne-a vrăjit la Sydney, ne rezervă surprize 
minunate.

Ce poţi învăţă de la micuţa campioană? E important să fii stăpânul 
propriului potenţial şi să te autodepăşeşti! Drum bun,  Andreea! 

Cu unele dintre colegele tale de podium ai rămas prietenă. Ce înseamnă 
comunicarea pentru o echipă?
Comunicarea este vitală în orice împrejurare, dar în performanţă reprezintă o 
pârghie esenţială! Cred că cel mai important însă este să înveţi să comunici 
cu tine însuţi atât de bine, încât să te cunoşti, să ştii ce gen de probleme ai, să 
te poţi controla. Bineînţeles că este necesar să comunici atât cu 
coechipierele, cât şi cu antrenorii, să spui ce simţi, dacă îţi e greu, dacă nu 
poţi executa un exerciţiu. Trebuie să realizezi această punte fiindcă altfel rişti 
să ratezi în concurs, chiar după ani lungi de muncă.  Fără comunicare nu 
există echipă adevărată.

Cât din ceea ce eşti datorezi sportului? 
Aproape tot! Faptul că în revista Forever apare astăzi un interviu cu mine, 
faptul că am fost invitată la Success Day, să vorbesc în faţa unei săli aproape 
pline, de 3.300 de persoane despre vârtejurile gloriei, despre suişurile şi 
coborâşurile condiţiei de campion, faptul că oamenii mă opresc pe stradă, 
mă recunosc şi îmi zâmbesc, iar copiii se poartă cu mine ca şi cum ne-am 
cunoaşte de când lumea şi îmi povestesc cum fac ei gimnastică, faptul că 
apar într-o carte... Nu e minunat?! Dar în afară de notorietatea pe care mi-a 
adus-o, sportul m-a învăţat să fiu disciplinată şi mi-a creat psihologia de 
învingător. Îmi place competiţia, nu neapărat în sensul întrecerii cu ceilalţi,  
iar competiţia presupune antrenament, atitudine mentală pozitivă, muncă în 
echipă. Sunt convinsă că toate aceste elemente se regăsesc şi în activitatea  
colaboratorilor Forever. Cred că Forever este performanţă, o competiţie în 
primul rând cu tine însuţi, pentru a te autodepăşi, pentru a înlătura barierele. 
Şi în sport se întâmplă acelaşi lucru. Barierele există doar atâta timp cât noi le 
dăm voie să existe, dar o atitudine pozitivă, încurajatoare, ne poate ajuta să le 
dărâmăm. În aceeaşi măsură gimnastica  m-a învăţat fair play-ul, să-mi 
respect adversarii şi să-mi susţin echipa. 

Cum a fost viaţa după ce ai renunţat la cariera sportivă de performanţă?
Greu! În lotul naţional, la Deva exista în permanenţă un medic care se îngrijea 
de noi, de nutriţie, de susţinătoarele de efort. Acum am învăţat să am grijă de 
mine. Îmi fac analize de două ori pe an. 
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Este luna cadourilor! Vă aşteptăm la depozitele 
noastre cu multe materiale pe care le puteţi 
oferi în dar celor dragi de sărbători!

Suporturi de pahare
pentru băuturile dumneavoastră
preferate Forever

decembrie 2006 ,  Nr. 92

 

Asiguraţi-vă că aveţi mereu la îndemână 
cele 4 tablete masticabile cu gust delicios 
necesare unei zile!

struguri, mere, afine, soc, merişor, 
zmeură, extract din seminţe de struguri,

 portocale, lămâi, limete, banane, morcovi, 
varză, conopidă, ţelină, fasole verde, kiwi, 

prune, ardei gras, dovlecei, pătrunjel

Cercetări ştiinţifice au arătat că:
majoritatea copiilor preşcolari nu mănâncă 
suficiente fructe şi legume;
cei mai mulţi adolescenţi aflaţi în perioada studiilor 
consumă mai puţin de jumătate din cantitatea de 
legume şi fructe necesară zilnic;
în general bărbaţii ignoră importanţa consumului 
zilnic de fructe şi legume proaspete.

Forever Living ştie că nu reuşim totdeauna să includem 
în alimentaţia noastră fructe şi legume proaspete şi 
tocmai de aceea a venit în sprijinul nostru, punându-ne 
la dispoziţie un produs extraordinar: 

Nature’s 18 reprezintă soluţia optimă de a beneficia 
zilnic, indiferent de anotimpul în care ne aflăm ori de 
provocările cărora trebuie să le facem faţă, de întreaga 
putere a antioxidanţilor din fructe şi legume. 

2Cod 71

p 9c - 0.1 0
ă APreţ depozit făr  TV  – 28,95 Euro

t A s
Preţ consuma or (TV  inclu ) – 6 8  4 , 6 Euro

Important!
Dorim să vă informăm că semnătura sponsorului pe  
formularul de înscriere nu mai este obligatorie. La fel ca până 
acum, aspirantul trebuie să semneze personal formularul de 
înscriere. Odată procesat formularul, sponsorul nu mai poate 
fi schimbat.
 

Pentru a evita posibilele erori în procesarea comenzilor Dvs., 
vă rugăm să completaţi foile de vărsământ la CEC şi ordinele 
de plată la bancă cu suma exactă în RON de pe formularul de 
comandă. Vă mulţumim!

Nou!

coduri noi

Dragi colaboratori,
Dorim să vă informăm că, începând din luna ianuarie, câteva 
dintre produsele Dvs. preferate Forever vor avea . 
Vi le prezentăm în continuare şi vă rugăm să aveţi în vedere 
aceste modificări atunci când completaţi formularele de 
comandă. 
 

Forever Essentials – cod nou 269
Fast Break Energy Bar – cod nou 267
Aloe Blossom Herbal Tea – cod nou 200
Forever Kids – cod nou 198
Forever Bee Honey – cod nou 207
Aloe Sunless Tanning Lotion – cod nou 239
Aloe Scrub – cod nou 238
Aloe Jojoba Shampoo  – cod nou 260
Aloe Jojoba Conditioning Rinse – cod nou 261
Forever Alluring Eyes  – cod nou 233

 

Menţionăm că preţurile produselor şi punctele credit 
aferente rămân neschimbate. 

Agende 2007 Calendar de perete 2007

Noua broşură Sonya



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

Vă reamintim că în prima zi lucr\toare a fiecarei luni depozitele sunt `nchise pentru inventar.

Programul şi adresele depozitelor Forever România 
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1. Pentru cei care vireazã contravaloarea produselor 
    prin bancã (Ordin de platã) contul este:
    RO74BRDE450SV01018054500

2. Cei care ne expediazã facturi de bonus, trebuie sã 
    completeze la datele bãncii FLP urmãtorul cont:
    RO16BRDE450SV01007574500

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

Pentru comenzile online [i prin Tel Verde 
contul este: RO24BRDE450SV09924624500 
(cont special pentru colete)

Conturile IBAN ale Forever Living Products:

Prin SMS la urmãtorul numãr de 
telefon: 0745 072 689. 
Poţi folosi orice tip de telefon mobil, 
conectat la oricare dintre furnizorii 
de telefonie mobilã din România (cu 
excepţia reţelei Zapp). 
Structura SMS-ului: 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).
Important! Această parolă trebuie 
să fie  de parola pe care o 
utilizaţi pentru a plasa comenzi 
on-line.

diferită

Verificarea punctelor

Cum plăteşti produsele Forever?

Stima]i distribuitori,

 

Întreb\rile

Important!

Art. 68

la orice unitate CEC (în Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, CEC-ul are program special:  Luni, 12:00 – 
20:00, Marţi – Vineri, 9:00 – 17:00)
la orice sucursală BRD sau prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis la BRD)
la toate depozitele Forever din ţară, prin intermediul cardului bancar
 

Avem rug\mintea ca toate formularele care se înainteaz\ c\tre Forever Living Products România 
(formulare de înscriere, de comand\, fi[e bancare, facturi) s\ fie completate integral [i corect cu datele 
dvs. de identificare (nume, prenume, adres\, CNP, nr. de tel). V\ mul]umim anticipat pentru în]elegere.

 legate de utilizarea produselor Forever pot fi trimise, `n scris, la num\rul de fax: 
021.222.89.24 sau e-mail: 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. 

 

Distribuitorii care au depus fişa bancară pentru virarea bonusului sunt rugaţi să meargă la sucursala 
BRD indicată pe fişă, în termen de maxim 60 de zile de la depunere, pentru ridicarea cardului. În caz 
contrar, acesta va fi distrus de către bancă.

 

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):

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.

Vă aşteptăm cu drag la CLUJ pentru a sărbători 
împreună 8 ani de FOREVER încununaţi de succes!

Fiţi alături de noi pe 27 ianuarie 2007 
la Sala Sporturilor din Cluj!

Cadourile voastre preferate Forever
g zPro ramul depo itelor 

ve săFore r de rbători:
  i  ş  2 e  25 6 dec mbrie - închis   

1 ş î     i 2  ianuarie - nchis   

 anuari nvşi 4 i e   3  - i entar

 e z 5 ianuari  - prima i de  

ua i  efect re a comenz lor



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

Constantin & Tania Popa
Aurelia & Aurică Năstase
Petru & Emilia Truşcă 
Daniel & Maria Parascan
Marinela Tuţuleasa 
Valentin & Sonia Florescu
Mirabela Macoveanu 
Maria & Petru Frenţiu
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Elena Bădrăgan

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

10.

~n func]ie de pc totale realizate `n 
luna noiembrie (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)
Camelia & Daniel Dincuţă (2)
Szabó Éva (4)
Maria Pop (3)
Constantin & Tania Popa (5)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (6)
Vajda Katalin (7)
Ramona & Dorin Vingan (8)
Marinela Tuţuleasa (10)
Mircea &  Dana Olariu (9)
Daniel & Maria Parascan (16)
Marilena & Teodor Culişir (11)
Petru & Emilia Truşcă (nou)
Leonora & Florea Baciu (18)
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (12)
Aurelia & Aurică Năstase (nou)
Tatiana & Vasile Tofan (17)
Iulia Beldiman (nou)
Marcela & Ion Şerban (nou)
Cristiana & Eugen Dincuţă (15)

SPONSORIASISTENT MANAGERI

SPONSORIMANAGERI

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

Antoaneta Cornea
Mariana & Ion Băcioiu
Viorica & Valeriean Stănilă
Ioana Alisa Parascan
Ion Ciolac
Alina & Daniel Blendea
Lázár Tibor & Kinga Erika
Constantin & Margareta Aniţei
Larisa Ciumac
Nicolae & Rodica Alexe

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

10.

Mariana & Ion Băcioiu
Ştefan Condurachi
Antoaneta Cornea

Letiţia & Vasile Mărcuş
Cătălin Pădurariu 

Viorica & Valeriean Stănilă

Craiova
Bucureşti
Bucureşti
Satu Mare
Iaşi
Iaşi

Marinela Tuţuleasa
Camelia & Daniel Dincuţă
Aurelia & Aurică Năstase
Stela & Vasile Chiş
Genoveva Ianişevschi
Constantin & Tania Popa

Ecaterina & Ioan Agocs
Alina & Daniel Blendea

Lázár Tibor & Kinga Erika
Dorin Luca

Luminiţa Mihălcean
Lucian & Cerasela Ploscar

Adrian & Maria Prie
Elena & Ion Stratulat

Craiova
Cristuru Secuiesc
Bucureşti
Chişinău
Deva
Sibiu
Chişinău

Arad
Petru & Emilia Truşcă
Kovács Adalbert István
Elena Bădrăgan
Dorin Luca
Liviu & Luminiţa Rednic
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Luminiţa Mihălcean

Maria & Petru Frenţiu

SPONSORISENIOR MANAGERI
Marinela Tuţuleasa

   
Craiova Marcela & Ion Şerban
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SPONSORISOARING MANAGERI
Constantin & Tania Popa

   
Iaşi Dorina & Victor Labă



STIMULENTUL I Gál Irén Lucica & Gheorghe Tăbăcaru Constantin & Tania Popa
Tatiana & Florin Gonţ Romică & Luminiţa Timofte Szabó József & MarikaFlorentina & Pavel Anton 
Dorin & Dana Ion Tatiana & Vasile Tofan Varga Csaba Attila & VioricaAngela & Ioan Arcălianu
Angelica & Ioan Lucuţ Iuliana & Liviu Toma Petru & Gheorghiţa VasinAszalos Ibolya & Csaba
Constanţa & Dănuţ Mei Roşu Petru & Emilia Truşcă Veres Juliana Leonora & Florea Baciu
Adiel & Magdalena Miu Marinela TuţuleasaIulia Beldiman 

Benedek József Mihály & Judit Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfălean Valerica & Gheorghe Ţâmpu STIMULENTUL III
Aurelia & Aurică Năstase Ujlaki Csaba & Anna MáriaAtena & Vasile Bîrlea Gizella & Marius Botiş 
Constantin & Magdalina Niţu Adriana & Constantin Vasile Veronica & Costel Burnichi Marilena & Teodor Culişir
Camelia & Vasile Oprea Rodica & Emanuel Voicu VulcăneanMaria Buzdugan Camelia & Daniel Dincuţă 
Daniel & Maria ParascanIlie & Adriana Carciuc Aurel & Cornelia Durigă 

Daniel Cifor Horaţio KoglerIoan & Paraschiva Păcuraru STIMULENTUL II
Dragoş PostelnicuCarmen & Dorel Ciutacu Elena & Virgil Angelescu Doina & Dănuţ Hanganu 
Emilia & Dinu PotopLivia & Gheorghe Cusiac Derzsi Sámuel & Etelka Aurel & Veronica Meşter
Elena Sandu Mihaela Dan Cristiana & Eugen Dincuţă Mircea & Dana Olariu
Smaranda Sălcudean Maria Dărăban Gheorghe & Adelina Filip Kele Mónika 
Marcela Stoica Viorel & Dumitra Dincă Corina & Dorin Frandeş Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Felicia & Siminel SumanariuMihaela & Ion Dumitru Mádly Susana & Ludovic Maria Pop 
Felicia & Vasile ŞantaMircea & Raluca Fage Emanoil & Georgeta Mandreşi Szabó Éva 
Marcela & Ion Şerban Cristina Luminiţa Florea Lucica & Ştefan Nemeş Vajda Katalin 
Niculina ŞtefanaValentin & Sonia Florescu Papp Miklós Ramona & Dorin Vingan 

Programul Stimulativ de Merit

SUPERVIZORI

foreverliving.com

Oradea
Gura Foii, DB
Satu Mare
Vaslui
Craiova
Craiova
Bucureşti
Tecuci
Iaşi
Reşiţa
Bucureşti
Bucureşti
Deva
Uliuc, TM
Bucureşti
Bucureşti
Cătina, BZ
Timişoara
Lazuri, SM
Bucureşti
Hunedoara
Tecuci
Bacău
Arad
Iaşi
Câmpina
Teaca, BN
Craiova
Braşov
Babadag
Petroşani
Bucureşti
Bucureşti
Braşov
Baia Mare
Braşov
Bacău
Miercurea-Ciuc
Sibiu
Oradea
Timişoara
Bucureşti
Constanţa
Hunedoara
Bucureşti
Hunedoara
Panciu, VN

Marius & Ana Albu Simionaş
Nicolae & Rodica Alexe

Andra Anderco
Constantin & Margareta Aniţei
Gheorghe & Eleonora Ardelean

Damaris Lidia Ardelean
Magda & Cornel Bădoiu

Ionica & Mihai Bălan
Victoria Boghean

Veronica & Marian Bojică
Vasilica Buzatu

Laura Cazacu
Ion Ciolac

Adrian & Ramona Ciote
Cornel Cojocaru

Laurenţia Cojocaru
Felicia & Gheorghe Coman

Paraschiva Crişan
Csukat Éva

Camelia Cucu
Antonela & Ioan Cupet

Domnica Dragomir
Mia Cristina Grigoraş

Camelia Ilea
Cristina & Alexandru Ioan

Cristina & Liviu Irimia
Tudor & Diana Istrate

Victoria Lucaci
Viorica & Dănuţ Mihai

Nadejda Mitescu
Cristina Moldovan

Ioana Munteanu
Ionuţ Munteanu

Valeria & Gelu Neagu
Simona & Daniel Nodiş

Liliana Olea
Ioana Alisa Parascan

Péter Barna
Marian & Bianca Pop

Paraschiva & Daniel Popa
Ion Savin

Alexandru Spulber
Angela Stroie

Marin & Liliana Tolaş
Elena Tomescu

Alina & Adrian Vasile
Sofiea Zamfir

Cristinel & Ludmila Călin
Rodica & Emanuel Voicu Vulcănean
Szabó Éva
Cătălin Pădurariu
Mariana & Ion Băcioiu
Gheorghe & Eleonora Ardelean
Cristiana & Eugen Dincuţă
Costică & Doina Vreme
Viorica & Valeriean Stănilă
Andra Anderco
Mirabela Macoveanu
Camelia Cucu
Lucian & Cerasela Ploscar
Dumitru & Daniela Lele
Ştefan Condurachi
Cornel Cojocaru
Rovena & Gabriel Mihai
Răzvan & Daniela Pocaznoi
Letiţia & Vasile Mărcuş
Vasilica Buzatu
Florica Petrescu
Ionica & Mihai Bălan
Ioana Alisa Parascan
Stela & Dorel Conopan
Constantin & Tania Popa
Georgeta Popa
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Marinela & Nicolae Creteanu
Bandi Attila & Izabela
Maria & Gligor Crişan
Marin & Liliana Tolaş
Laura Cazacu
Ioana Munteanu
Viorica & Dănuţ Mihai
Dana & Costel Pop
Nadejda Mitescu
Daniel & Maria Parascan
Kömeny Erzsébet 
Monica & Dorin Popa
Daiana Moca
Elena Sandu
Valentin & Sonia Florescu
Paraschiva Crişan
Antonela & Ioan Cupet
Mihăiţa Elena Sandu
Marilena & Teodor Culişir
Domnica Dragomir

SPONSORI



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 Forever România.

Distribuitor Forever România:


