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mentalitatea întregii naþiuni. Foarte curând, golful a devenit un sport atât de 
popular, încât toatã lumea îºi dorea sã-l practice. 

Uneori, este posibil sã vã simþiþi aºa cum se simþeau Francis ºi Eddie în faþa 
primei mingi. Dar haideþi sã fim sinceri! Afacerea noastrã nu este un Goliat, ºi 
nici voi nu sunteþi cu siguranþã niºte „neputincioºi”. Afacerea noastrã nu este 
uºoarã, dar e simplã. Presupune sã împãrtãºeºti constant cu ceilalþi 
entuziasmul faþã de produsele de o calitate incontestabilã ºi faþã de 
extraordinara oportunitate de a-þi dezvolta propria afacere. Încercaþi sã 
pãstraþi afacerea simplã: vorbiþi despre produse, invitaþi-vã prietenii ºi 
cunoºtinþele la întâlniri, prezentaþi-le afacerea care le poate schimba în bine 
viaþa. Vã vor mulþumi de îndatã ce vor înþelege care este valoarea darului pe 
care l-aþi fãcut. 

ªtiu cã majoritatea lucraþi din greu sã vã construiþi afacerea cu ajutorul unor 
echipe puternice ºi entuziaste ºi aº vrea sã ºtiþi cã vã apreciez enorm 
eforturile. Continuaþi în acelaºi ritm ºi rãsplata nu va întârzia sã aparã. Existã 
nenumãrate poveºti de succes în afacerea noastrã. Oameni ca voi trãiesc 
deja succesul cãtre care tindeþi ºi voi acum. 

m folosit deseori în mesajele mele, de-a lungul timpului, analogii cu În Statele Unite, noiembrie este luna în care sãrbãtorim Ziua Recunoºtinþei. Vã 
lumea sportului. Le consider foarte potrivite pentru identificarea invit pe fiecare sã trãiþi acest spirit, acordându-vã câteva momente în care sã 

acelor atribute rãspunzãtoare de succesul afacerii noastre. Orice campion se scrieþi mesaje de mulþumire, sã daþi telefoane ºi sã vã întâlniþi cu membrii 
bazeazã pe niºte principii solide, aplicabile multor situaþii din viaþa de zi cu zi. echipelor voastre numai pentru a le spune un simplu „mulþumesc”. Mai sunt 
Campionii au grijã de sãnãtatea lor, se antreneazã constant ºi fac schimbãri doar câteva sãptãmâni pânã la sfârºitul anului, dar 2007 nu s-a terminat încã. 
atunci când este necesar, îºi doresc sã aibã rezultate cât mai bune, au un Mai sunt atât de multe lucruri pe care le puteþi face! Jucaþi ca ºi cum victoria 
spirit de echipã foarte dezvoltat ºi acceptã sfaturi de la antrenor sau terþe ar fi a voastrã, încheiaþi acest an în forþã ºi gândiþi-vã la Francis ºi Eddie în faþa 
persoane implicate în activitatea lor. terenului de golf, pregãtindu-se pentru marea finalã. Chiar dacã, teoretic, ar fi 

avut un milion de motive sã creadã cã vor pierde, au rãmas concentraþi, ºi-au 
De multe ori realizãrile sportive ale unei persoane sau echipe antreneazã continuat jocul ºi au câºtigat. A fost o victorie despre care mulþi ar spune cã a 
schimbãri de mentalitate ºi atitudine în rândul maselor. În unele situaþii schimbat lumea.
contribuie chiar la crearea identitãþii unei naþiuni. ªi voi vã puteþi ridica 
afacerea la un alt nivel, însuºindu-vã calitãþile unui sportiv ºi aplicând 
principiile descrise mai sus, împãrtãºindu-vã cunoºtinþele ºi entuziasmul cu 
echipa. 

Haideþi sã exemplificãm ceea ce am spus. În 1913, un tânãr sãrac muncea 
într-un club privat de golf, ca bãiat de mingi, pentru doar câþiva bãnuþi pe zi. În 
fiecare zi i se amintea care este locul lui în viaþã, mai ales cã în acea perioadã 
golful era considerat, în Statele Unite, un sport al oamenilor bogaþi, al 
elitelor. Un complex de împrejurãri mai deosebite a fãcut ca acest tânãr, 
pe nume Francis Ouimet, sã se califice pentru prestigiosul turneu US 
Open. Cu o crosã ºi banii pentru taxa de participare împrumutate, acest 
tânãr de 20 de ani i-a învins pe marii campioni ai lumii, inclusiv pe Harry 
Vardon, câºtigãtorul a ºase titluri British Open. Nu avea nici bani, nici 
echipament ºi nu era sprijinit de nimeni, pânã când Eddie Lowery, un 
bãiat de numai 10 ani, s-a desprins din mulþime ºi s-a oferit sã-i care 
geanta. Imaginaþi-vã scena: campionii lumii la golf, în faþa primei mingi, 
concurând împotriva unui tânãr amator lipsit de condiþie fizicã, al cãrui 
echipament era cãrat de un bãieþel. Fãrã a risca sã fim patetici, i-am 
putea compara cu David ºi Goliat. 

Timp de trei zile, campionii lumii s-au întrecut, iar competiþia s-a 
încheiat cu o finalã între Francis ºi Harry Vardon, una dintre cele mai 
frumoase din întreaga istorie a sportului. Tânãrul amator ºi bãieþelul 
care i-a fost alãturi l-au învins pe marele campion ºi au câºtigat trofeul 
US Open, iar victoria lor a schimbat viziunea despre sport ºi 

A

Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan

În fiecare dintre noi 
trãieºte un campion 

Mesajul Preºedintelui
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Este o perioadã extraordinarã pentru echipa României. Suntem în top atât în 
þarã (de curând am primit premiul pentru locul III în domeniul nostru de 
activitate, pentru care vã felicitãm pe toþi), cât ºi în lumea Forever. Asta ne 
bucurã ºi ne impulsioneazã pentru tot ce mai avem de fãcut. ªtii de 
evenimentele Forever, Raliurile care marcheazã anul cu precizia unor sãrbãtori. 
De ce vorbim mereu despre ele? Sunt o ºansã de creºtere, un antrenament 
pentru excelenþã. De ce conteazã atât de mult participarea TA? Pentru cã 
drumul pe care îl parcurgi se mãsoarã în eforturile pe care le faci ºi în rezultatele 
acestor eforturi. Apar ºi obstacole, desigur. Dar obstacolele sunt doar o parte din 
existenþã, sã fii învingãtor este întotdeauna o alegere.

Viaþa nu este o repetiþie. Spectacolul are loc chiar acum. ªi se desfãºoarã pentru 
voi. Reevaluaþi-vã situaþia personalã ºi priviþi locul pe care vã aflaþi în echipa 
Forever. Toþi suntem co-autori la realitatea pe care o trãim. Vã satisface 
profund? Minunat, atunci puteþi continua cum aþi început. Vã doriþi mai mult, 
ceva mai plin de semnificaþie? Folosiþi toate ºansele pe care le aveþi 
descãtuºând simþul aventurii. Bucuria de a rãspunde la ceea ce este nou, la 
ceea ce este provocator. În fiecare dintre voi existã un supererou care aºteaptã 
sã iasã la luminã. Sprijiniþi-l ºi puneþi-l în slujba scopurilor voastre îndrãzneþe. 
Propuneþi-vã lucruri importante. Nimic nu este prea mult pentru voi. V-aþi nãscut 
pentru a fi învingãtori.

atã-ne pe ultima sutã de metri a anului. Avem succese remarcabile în 
2007, un numãr record de calificãri pentru Raliul European ºi Profit 

Sharing. Suntem siguri cã te-ai hotãrât sã fii la Budapesta, la evenimentul care 
va reuni oamenii de succes din Forever. Te felicitãm dacã ai reuºit sã te califici. 
Este un premiu pe care þi l-ai oferit þie însuþi ºi în acelaºi timp o reuºitã care îi 
inspirã pe cei din jurul tãu. 

Dacã þi-ai propus la începutul programului sã urci pe scena învingãtorilor, dar nu 
ai acumulat punctajul necesar, te felicitãm pentru paºii pe care i-ai fãcut. Pentru 
energia pe care ai investit-o în acest scop. Pentru experienþa pe care ai 
acumulat-o. Toate sunt un câºtig. Sunt seminþe care vor da roade bogate. 
Deoarece atunci când ne stabilim un þel ºi acþionãm constant pentru a-l atinge 
se petrece un lucru foarte important – devenim responsabili. Iar 
responsabilitatea produce putere ºi puterea produce succes.

I

Sã fii învingãtor este 
întotdeauna o alegere

Dr. Szocs Gábor & Dr. farm. Szocs Dóra
Directori Generali

Cu simpatie ºi încredere în succesele voastre totale,



Curãþenie Forever 
în casa ta

Odatã ajunºi în supermarket, în faþa 
rafturilor cu produse pentru 
curãþenie, ne dãm seama cã lista 
noastrã nu include nici mãcar De ce Aloe MPD?
jumãtate din ceea ce avem nevoie. 

Pentru cã:
Ne trebuie ceva cu care sã spãlãm 

Aºa cum indicã ºi numele, este multifuncþional, fiind la fel de eficient eficient geamurile, ceva pentru 
pentru curãþarea lenjeriei, veselei, a pardoselii, a obiectelor sanitare de baie, obiectele sanitare din baie, ceva 
dar ºi a covoarelor ºi tapiþeriei de la maºinã. special pentru inox, altceva cu care 

Este concentrat, prin urmare deosebit de economic. sã curãþãm covoarele, gresia, chiar 
Ajutã la îndepãrtarea eficientã a petelor, impuritãþilor ºi grãsimii, datoritã ºi ceva special pentru maºinã, care 

formulei sale concentrate. Sfat: pentru îndepãrtarea petelor dificile, turnaþi ne-a devenit în ultimul timp – din 
puþin detergent direct pe patã, lãsaþi sã acþioneze ºi apoi spãlaþi.cauza aglomeraþiei zilnice din trafic 

Este non-abraziv, ceea ce îl recomandã ºi pentru curãþarea suprafeþelor – o a doua casã. ªi uite-aºa, fãrã sã 
lucioase, pe care detergenþii obiºnuiþi le pot zgâria cu uºurinþã. Sfat: puteþi ne dãm seama, coºul s-a umplut cu 
folosi Aloe MPD pentru a vã spãla maºina în exterior, dizolvând 60 ml de tot felul de sticle, spray-uri, prafuri ºi soluþii. Înfruntãm cu rãbdare, dar totuºi 
detergent în 4 litri de apã.cu nervii întinºi la maxim aglomeraþia specificã perioadei ºi în final reuºim sã 

Conþine gel stabilizat de Aloe vera, acþioneazã asupra hainelor ca un ajungem la casã. Bucuria este, însã, de scurtã duratã, cãci suma pe care 
balsam, protejând ºi catifelând în acelaºi timp ºi mâinile. trebuie sã o plãtim ne depãºeºte cu mult aºteptãrile. Mai aruncãm o privire în 

Spre deosebire de majoritatea detergenþilor disponibili pe piaþã, Aloe MPD coº, ne mai consultãm cu familia, ne gândim dacã nu ne-am putea totuºi 
nu conþine fosfor, iar surfactanþii anionici ºi cationici din compoziþia sa sunt descurca mãcar cu jumãtate din ce am cumpãrat ºi, la final, decidem sã mai 
biodegradabili, prin urmare MPD nu polueazã mediul înconjurãtor. renunþãm la câteva produse. În definitiv, bunica spãla geamurile cu gaz ºi le 

ºtergea cu ziare pânã când strãluceau. Noi de ce n-am putea face la fel?! 

Nu mai pierdeþi timp ºi bani încercând sã alegeþi câte un detergent diferit 
Pentru ca întâmpinarea sãrbãtorilor de iarnã sã nu mai fie nimãnui o pentru fiecare categorie de obiecte pe care vreþi sã le curãþaþi. Aloe MPD are 
corvoadã, compania ne pune la dispoziþie un produs extraordinar, care ne grijã de timpul, de banii ºi de lucrurile voastre! Profitaþi ºi aveþi grijã sã nu vã 
salveazã de aglomeraþia magazinelor ºi de listele interminabile de lipseascã din casã. Este un aliat pe care vã puteþi baza oricând, cu atât mai 
cumpãrãturi: Forever Aloe MPD – detergent lichid pentru multiple utilizãri. mult acum, în apropierea sãrbãtorilor.

Focus

La fiecare sfârºit de an ne pregãtim sã întâmpinãm 
sãrbãtorile cum nu se poate mai bine. Iar pentru asta 
locuinþa trebuie sã strãluceascã. Facem liste de cumpãrãturi 
care i-ar speria chiar ºi pe cei mai împãtimiþi vizitatori ai 
marilor magazine, punem la punct strategii de abordare a 
„curãþeniei de iarnã“ ºi încercãm sã cooptãm toþi membrii 
familiei de partea noastrã în aceastã ofensivã. 

Pentru fiecare Aloe MPD 
cumpãrat primeºti cadou un 
spray dozator pentru diluarea 
detergentului!

Promoþia este valabilã în 
perioada 15 noiembrie – 31 
decembrie.
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ªtiaþi cã detergenþii sintetici, pentru menaj, suficient de delicaþi 
încât sã nu atace pielea, au apãrut pe piaþã în anul 1933?
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Rovena & Gabriel Mihai Daniel Cifor Smaranda SãlcudeanNivelul I Molnar Maria Mihai Cilibiu Nicolae & Maria Serdean
Lidia & Miluþã Ababei Hera & Nicolae Nicolaescu Viorica & Marcel Cismaru Florica ªtefãnescu
Luminiþa Achim Irina Oniga Grigoriþa & Tudorachi Ciupitu Laura & Eugen TaticIonel Alban Rodica & Petru Ostasiuc

Elena & Vasile Costea Rinco István & TündeCiprian Alexandru Ligia & Doru Paºcan
Csoma József Lucica & Gheorghe TãbãcaruGenica & Marinel Andro Jana Pârºe

Elena & Dorinel Anghel Marilena & Teodor Culiºir Marilena TiuganPokorny Alexandru & Gizella
Costicã Antoche Adelia Pop Cristiana & Eugen Dincuþã Romul & Lidia Todea
Angela & Ioan Arcãlianu Dana & Costel Pop Florian & Valentina Dinu Valerica & Gheorghe Þâmpu
Maria & Adrian Arghir Rebeca Pop Reghina & Macedon Domide Varga Csaba Attila & Viorica
Dorina & Vasile Arsenie Valeria Prescurea Domnica Dragomir Paula & Claudiu Vasilescu
Leonora & Florea Baciu Cristiana & Cristian Puºcaº Maria Dragotã Petru & Gheorghiþa VasinMaria Bercea Ion & Aurelia Rãdoi

Cristina & Gheorghe Farcaº Ioan & Doina VelescuBodor István Liviu & Luminiþa Rednic
Gheorghe & Adelina Filip Elena & Ovidiu VeliºcuVeronica & Marian Bojicã Zenovia & Cãtãlin Riglea

Telica & Viorel Brumar Maria & Petru Frenþiu Veres JulianaViorica Roºu
Camelia & Nicolae Catrina Doina Simion Gál Irén Maria & Mircea Zecheru
Mitriþã & Mihaela Cercelaru Simona & Sorin Spãtariu Bucurel & Gyöngyike Ghirdã
Oana Cilibiu Valeria & Alexandru Stanca Mihaela & Octavian Gruioniu Nivelul IIIIon & Dorina Ciolac Isidora & Dumitru Stricescu Liliana Ilina
Vladimir & Alexandra Ciorici ªtefania & Viorel Stroe Elena & Virgil AngelescuGheorghe & Mihaela IonIon & Gabriela Constantin Marcela & Ion ªerban Alina & Daniel BlendeaMarian & Iuliana IoncescuMacrina Cozma Ruxandra ªtefãnescu Milica & Floricã DanDoina & Neculai IordacheElena & Adrian Cristache Viorica ªuþã Constanþa & Dãnuþ Mei RoºuMihaela Dan Cristina & Ilie IscrulescuGabriela & Dragoº Taraº

Constantin & Tania PopaMaria Dãrãban Tatiana & Vasile Tofan Carmen & Gabriel Larion
Gheorghe & Mariana SodolescuDeák Mihály & Katalin Eugenia Toma Paraschiva & Rusalin Lenga

Mariana & Daniel Demeter Claudia & Daniel StanciuPetru & Emilia Truºcã Angelica & Ioan Lucuþ
Stana & Laurenþiu Dincã Niculina ªtefanaMariana & Eugen Tudoricu Georgeta & Emanoil Mandreºi
Victoria Dobriºan Didina Tudose Sofiea ZamfirAlexandra MârzaPetre & Adela Doda Marinela Tuþuleasa

Ionuþ & Doiniþa MorarMariana & Oprea Andrei Dragomir Gabriela Þuþuianu & Tudor Marian
Petru MusteaVasile & Dorina Drãguºel Mariana & Silviu Ursu

Mircea & Maria Firescu-Nãdejde Nagy Erno & IrmaMarius Varva
Lucreþia & Mircea Florea Adriana & Constantin Vasile Dumitru & Adelina Negruþ
Vasilica & George Florescu Vincze Andrei & Rozália Diana Niculescu
Ana Gavril Emilia & Horia Virbãnescu Aurelia & Dumitru Olteanu
Ioan & Rodica Gentea Florica & Emil Zaha Camelia & Vasile Oprea
Emilia & Crãciun Georza Georgeta & Ion Zamfir Georgeta PandeleaAmalia Gligor

Daniel & Maria ParascanElena Grancea
Nivelul II Iuliana & Iulian PaºolGyörgy István & Annamária

Raveca & Constantin Iacomi Maria & Cristian PerteaAntal Rozália
Genoveva Ianiºevschi Viorica & Alexandru PetrarGeorgeta Apostol & Abu Samra Nadir
Dana & Dorin Ion Elisaveta & Alexandru PocaznoiCristina Ardeleanu
Marius Ioncescu Maria PopBardócz István & Ildikó
Kovács Adalbert István & Emese

Cristina & George PopescuElena BãlanMaria Lãcãtuº & Gheorghe Duruian
Ioan & Daniela PopoviciEmilia BeneaDaniel & Mariana Lungu
Ion PostelnicuLiliana & Eugen CapleaIulia Lungu
Nicoleta RusuElena & Ioan Lupulescu Mãdãlina Carabulea

Maria & Marin Macoveanu Victor & Ludmila SassIlie & Adriana Carciuc
Camelia & Eugen Maier Ion SavinGeorgeta & Florin Cãlin
Aurel & Veronica Meºter Szabó Éva

Nivelul III
Bilet(e) pentru Raliu
Cazare 3 nopþi
Transport 

Bilet(e) pentru Raliu
Cazare 3 nopþi

Nivelul II

Budapesta îºi aºteaptã 
învingãtorii

Nivelul I
Bilet(e) pentru Raliu

Cursa spre Budapesta s-a încheiat! Felicitãri celor care au dus-o 
la bun sfârºit ºi vor urca pe podiumul învingãtorilor, în cadrul 
unui eveniment de excepþie care va reuni în capitala Ungariei 
calificaþii la Raliul European ºi Profit Sharing.
Iatã premiile ºi calificaþii pentru fiecare nivel:
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Strategie în 9 paºi pentru curaj

Mi-e teamã cã:
1. O sã mã blochez ºi n-o sã mai ºtiu ce sã spun.
2. Nu sunt destul de .................................... (deºtept, instruit, hotãrât, încrezãtor; completeazã spaþiul cu ceea ce crezi cã þi se potriveºte) 
3. Sunt prea ........................................ (gras, slab, urât etc. completeazã spaþiul cu ceea ce crezi cã þi se potriveºte)
4. Una e sã faci cunoºtinþã cu cineva, ºi alta sã menþii o conversaþie. Cum o sã fiu în stare sã menþin o conversaþie interesantã?
5. O sã par prea bãgãreþ ºi, astfel, voi îndepãrta oamenii. 
6. Mã simt fals ºi neautentic.
7. O sã spun o prostie atât de mare, cã o sa-mi vinã sã intru în pãmânt.
8. Este imposibil sã pãtrunzi în grupuri deja formate.
9. Sunt introvertit, de felul meu.

10. Oamenii mã fac sã mã simt lipsit de energie.
11. Nu sunt destul de pregãtit sã fac faþã întregii prezentãri.
12. Felul în care interacþionez cu ceilalþi mi se pare plictisitor.
13. Necunoscuþii vor crede cã vreau sã-i manipulez atunci când vor descoperi cã vreau sã le prezint o afacere.
14. .............................................................................................................................
15. .............................................................................................................................
16. .............................................................................................................................
17. .............................................................................................................................

Felul în care interacþionãm cu ceilalþi în afacerea noastrã este extrem de important. Un recent studiu Carnegie dezvãluie cã 85% din succesul în afaceri depinde 
de abilitatea de relaþionare cu cei din jur, iar faptul cã ai ales Forever transformã relaþia ta cu cei din jur într-un puternic instrument de afaceri. Unul dintre 
obiectivele fiecãrui distribuitor care vrea sã-ºi dezvolte afacerea este acela de a realiza în fiecare lunã cele 4 puncte credit care îi pot aduce statutul de Activ.

Dar, pentru a ajunge aici, e nevoie mai întâi sã-þi dezvolþi reþeaua, sã Iatã 10 sfaturi care te vor ajuta sã-þi învingi frica de relaþionare ºi chiar sã o 
interacþionezi cu ceilalþi astfel încât sã-þi creezi o echipã de oameni dedicaþi, transformi într-o emoþie constructivã cu privire la prezentarea afacerii ºi a 
care sã creadã în afacere ºi în visul lor. ªi cu toate cã ºtim ce avem de fãcut produselor Forever:
pentru a atinge acest nivel, se întâmplã deseori sã simþim o teamã 
inexplicabilã de a interacþiona cu ceilalþi. 

Este important în primul rând sã ºtii de ce îþi este fricã. De cele mai multe ori, 
temerile cu privire la relaþionare îmbracã multe forme. Fie îþi este teamã cã nu 
vei fi plãcut de ceilalþi, fie cã vei fi perceput drept enervant de insistent; ne 
facem tot felul de probleme (în secret) cã ceea ce prezentãm nu este chiar 
atât de bun, extraordinar, excelent precum spunem sau ne chinuie 
posibilitatea respingerii. Sã cunoºti sursa fricii tale este o parte importantã în 
procesul depãºirii obstacolelor pe care þi le pui singur atunci când vine vorba 
de dezvoltarea unei reþele.

 În unele cazuri, poate însemna sã-þi cumperi cãrþi de dezvoltare personalã pe 
tema inter-relaþionãrii, sã-þi faci cât mai multe cunoºtinþe chiar dacã nu te 
simþi încã pregãtit sau chiar sã gãseºti un mod de a prezenta afacerea ºi 
produsele într-un mod autentic ºi natural, propriu þie. Totodatã, poþi gãsi, 
astfel, ºi modalitãþi de a reveni dacã ai fost respins de potenþialii parteneri. ªi, 
apropos, respingerea poate fi foarte uºor acceptatã dacã nu iei personal acel 
“nu” pe care þi l-a spus cineva. De altfel, este considerat normal ca din 10 
încercãri, 9 sã fie refuzuri, iar din 100, 90 sã te refuze.

1) Descoperã sursa temerilor tale. 

2) Ia atitudine ºi îndepãrteazã sursa temerilor tale.

Te-ai gândit vreodatã cum îþi poþi învinge temerile? Iatã secretul - nici nu trebuie sã te oboseºti 
încercând. În loc sã te strãduieºti sã lupþi împotriva lor, identificã-le, acceptã-le ºi astfel vei gãsi 
soluþii ce-þi vor transforma frica în aventuri interesante. Cum spunea Susan Jeffers, „simte frica, 
dar, chiar ºi aºa, fã ce ai de fãcut.” Mai jos se aflã o listã cu cele mai comune temeri pe care 
sponsorii le întâlnesc la noii lor distribuitori. Bifeazã ºi tu temerile cu care te-ai confruntat sau 
adaugã-le pe cele care nu se regãsesc în lista urmãtoare (cu cât vei accepta mai repede o temere, 
cu atât mai repede ea se va transforma în aliatul tãu):

Îndrãzneºte ºi vei reuºi
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3) Fii entuziasmat de ceea ce oferi.

7) Concentreazã-te asupra visului tãu.

4) Foloseºte tehnica paºilor mãrunþi. 

8) Detaºeazã-te de gândirea centratã pe rezultat. 

5) Þine o evidenþã a succeselor pe care le înregistrezi. 

9) Nu înceta sã exersezi. 

6) Distreazã-te muncind ºi munceºte distrându-te. 

bine cautã o modalitate amuzantã ºi interesantã de a le vorbi celorlalþi despre 
noua ta pasiune. Unii au mers pânã acolo încât au organizat petreceri, au 

Este una dintre cele mai bune tehnici pe care le poþi folosi pentru a depãºi oferit daruri, au donat produse din caritate – toate acestea sunt metode 
teama de a relaþiona. Lasã-þi pasiunea ºi entuziasmul sã vorbeascã pentru simple, amuzante de a crea o reþea. Nu te opri aici. Pune-þi creativitatea la 
tine. Alcãtuieºte o listã cu toate succesele ºi beneficiile celorlalþi oameni care bãtaie ºi descoperã metodele care þi se potrivesc pentru a te apropia de 
au acceptat sã facã parte din reþeaua ta ºi þine-o la vedere în fiecare zi. Astfel, oamenii pe care-i vrei în echipa ta.
nivelul tãu de încredere în afacerea pe care ai început-o va creºte neîncetat ºi 
vei vrea sã le oferi ºi altora oportunitatea de a cunoaºte aceleaºi succese ºi 
bucurii.

Majoritatea oamenilor acþioneazã ºi îºi ating obiectivele tocmai pentru cã nu 
pierd din vedere ceea ce ºi-au propus de la început. Uneori, sã-þi aminteºti ce 
vrei ºi care este motivul pentru care faci ceea ce faci te poate ajuta, mai mult 

Deseori, tindem sã abordãm proiecte mult mai complexe decât ne stã în decât crezi, sã îndrãzneºti urmãtorul pas, apoi urmãtorul ºi urmãtorul… 
putinþã la momentul respectiv. Ca sã treci peste teama de a relaþiona cu 
ceilalþi pentru a-þi dezvolta reþeaua, începe prin tehnica paºilor mãrunþi. 
Povesteºte despre afacerea ta ºi despre produse prietenilor în care ai 
încredere ºi apoi, treptat, vei gãsi metode de a lãrgi cercul de potenþiali 

Centreazã-te pe efort! Foarte des ne gândim numai la felul în care se va colaboratori ºi de a-þi învinge teama de interacþiune. Cei mai de succes 
termina o anumitã întâlnire sau prezentare de produse. De ce sã nu ne oameni de afaceri sunt aceia care relaþioneazã cu ceilalþi într-o manierã 
gândim, în schimb, la efortul pe care îl depunem: „O sã þin o prezentare autenticã, plini de pasiune, astfel încât se pot simþi în largul lor faþã de ceea ce 
minunatã, plinã de entuziasm ºi de pasiune!” decât la rezultat: „La sfârºitul spun ºi ceea ce fac.
prezentãri o sã se înscrie X persoane ºi alte Z o sã devinã simpli 
consumatori.” Deseori, dacã te axezi pe efort – cel de a face o treabã 
minunatã – rezultatul se dovedeºte a fi mai bun decât þi-ai fi putut imagina.

Poþi chiar sã þii un jurnal al „câºtigurilor” ºi succeselor tale, în care sã notezi 
zilnic fiecare realizare, oricât de micã. Asta te va ajuta sã fii tot timpul 
conºtient de cât de bine te descurci. Uneori uitãm asta!

Ca orice altã practicã de afaceri, sã interacþionezi devine mai uºor pe mãsurã 
ce exersezi. Aºa cã nu-þi fie teamã: începe încet, fã paºi mãrunþi ºi nu înceta 
sã exersezi. Succesul va apãrea negreºit.

Decât sã abordezi afacerea din perspectiva “trebuie” sau “nu-mi place”, mai 
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Ca orice alt gen de relaþie, o relaþie în network marketing nu se leagã numai pe durata unei întâlniri. Gândeºte-te la interacþiunea cu ceilalþi ca la 
un obiectiv pe termen lung pentru a construi parteneriate strategice. Nu le gândi ca simple prietenii sau cunoºtinþe. Nu creezi reþele de 
cunoºtinþe, ci faci ceea ce-þi place ºi te defineºte. În plus, fiecare persoanã cunoaºte cel puþin 100 de alþi oameni ºi fiecare dintre aceºtia 
cunoaºte alþi 100. Aºa cã, atunci când faci cunoºtinþã cu un om, îi cunoºti de fapt pe toþi cei pe care îi cunoaºte ºi el. Fie cã abia ai început 
afacerea sau vrei sã o creºti cu orice preþ, construirea unei reþele cu mai multe conexiuni este esenþialã pentru evoluþia ta ºi a afacerii tale. 
Aminteºte-þi cã o reþea nu-þi va aduce succesul imediat, este mai degrabã o chestiune de termen lung: relaþiile - atât cele de afaceri cât ºi cele 
personale - au nevoie de timp pentru a se dezvolta. Îþi dorim mult succes ºi o echipã aºa cum ai visat!
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Fii premiant la 
ªcoala Succesului

ºecul a fost dureros ºi usturãtor, însã am învãþat foarte multe. În care strãbãtea 500 km, împreunã cu sponsorul nostru Bodor István, un om 
primul rând am învãþat cã locul meu nu era acolo, cã greºelile costã deosebit, cu suflet mare, care iubeºte oamenii ºi adevãrul, viaþa în întregul ei, 
foarte mult, cã uneori nu mai ai o a doua ºansã, cã anturajul este sã ne ajute pe noi sã devenim oameni de succes. EVRIKA! Asta este ºansa 

foarte important, ai nevoie de mentori care sã te ajute pentru a reuºi în drumul vieþii noastre! Pãrea prea frumos ca sã fie adevãrat! ªi, bineînþeles, am fost la 
tãu spre succes, relaþiile cu oamenii sunt foarte importante ºi ai nevoie de Bucureºti, la Success Day, sã vedem cu ochii noºtri ce înseamnã Forever, sã 
instruire ºi de experienþã în domeniul respectiv ca sã reuºeºti. Am mai învãþat trãim pe viu aceastã experienþã, împreunã cu primii noºtri aºi, Clara ºi Remus 
cã sãnãtatea psihicã este importantã ºi este practic imposibil sã fii un Lenga, care reprezintã un exemplu de profesionalism ºi perseverenþã pentru 
întreprinzãtor de succes ºi un om echilibrat care are tot ce-ºi doreºte. Adicã toatã echipa. Acolo am plâns, ne-am distrat, dar cel mai important, am luat o 
sã te poþi bucura de roadele muncii tale, alãturi de familia ta ºi de prietenii tãi. decizie: VOM FI MANAGERI! Nu conteazã cât dureazã sau care este preþul, îl 
Care prieteni? Eu abordasem tehnica struþului: „Nu am nevoie de prieteni, nu vom plãti!
am nevoie de dragoste, nu am nevoie de concediu sau week-end-uri, nu am 
nevoie de relaxare sau de distracþie! Asta voi face când termin cutare sau De ce ?
când voi avea bani sau când voi avea un om de încredere pe care sã-l pot lãsa Pentru cã aici lucrezi cu oameni de calitate, oameni cãrora le pasã de tine,  
în locul meu sã-mi conducã afacerea. Eu muncesc, fac bani ºi dupã aceea le sufletiºti, care învaþã aici, la ºcoala FOREVER, cum sã-i iubeascã ºi sã-i ajute 
rezolv pe toate”. Numai cã nu a fost aºa... pe ceilalþi. Toþi iubim, dar nu toþi ºtim cum sã le arãtãm celorlalþi acest lucru. ªi 

aici tocmai asta învãþãm. Sã fim un sprijin pentru ceilalþi în drumul lor spre 
Cu toate acestea, ºi eu, ºi soþul meu ne doream în continuare independenþa succes, cu dragoste, cu rãbdare, încredere, toleranþã ºi, nu în ultimul rând, 
financiarã ºi nu vedeam cum o puteam obþine. Dumnezeu este mare ºi ne-a profesionalism.

a d u s  a c e a s t ã  
oportunitate atunci când Forever este ºcoala succesului în viaþã!
eram pregãtiþi sã o 

Pentru cã totul se bazeazã pe relaþii interumane, pentru cã toþi avem nevoie sã 
apreciem, în iulie 2002, 

iubim ºi sã fim iubiþi, sã apreciem ºi sã fim apreciaþi, sã muncim ºi sã fim 
prin intermediul celor 

rãsplãtiþi pe mãsura muncii noastre, sã ne facem prieteni adevãraþi ºi sã ne 
mai profesioniºti ºi 

bucurãm de viaþã alãturi de ei ºi familia noastrã. Învãþãm toate aceste lucruri 
deosebiþi oameni. Era 

muncind, susþinuþi de echipa noastrã ºi de „concurenþa“ noastrã. Adicã de 
º a n s a  p e  c a r e  o  

reþelele paralele. Niciodatã nu am crezut cã voi avea atâþia prieteni adevãraþi 
aºteptam !  A  ven i t   

chiar din rândul concurenþei. Vã mulþumesc tuturor cã existaþi, am învãþat 
printr-un profesionist 

foarte multe de la voi: Nagy Ella, familia Aszalos, familia Plugaru, Edith 
desãvârºit, unul dintre 

Barabás, familia Iacãtã, familia Deák, familia Florescu, Valeria Prescurea, dr. 
c e i  m a i  b u n i  d i n  

Réti, fam. Pocaznoi, fam. Ujlaki Csaba, Kele Mónika, Maria Pop ºi mulþi, mulþi 
România, cel care a 

alþii. Mulþumim în mod special domnului doctor Kacsó István, unul dintre 
devenit mentorul nostru, 

puþinii medici adevãraþi pe care îi cunoaºtem, care ne-a învãþat atitudinea 
domnul Benedek József 

corectã faþã de sãnãtatea noastrã ºi faþã de produsele Forever. Toate aceste 
Mihály, Senior Manager, 

sentimente le-am trãit în reþeaua doamnei Vajda Katalin, Soaring Manager, 

Din totdeauna am fost ambiþioasã ºi, fãrã sã stau prea mult pe gânduri,      
m-am lãsat dusã de val în lumea durã a afacerilor. La numai 20 de ani, fãrã 
nicio pregãtire în domeniu, experienþã sau ajutor calificat, era uºor de 
prevãzut unde se va ajunge...

E



Forever îºi respectã promisiunile

care - în ciuda greutãþilor vieþii - a demonstrat cã este un lider puternic, 
construind stabil ºi etic o reþea de profesioniºti. Noi, Cristiana ºi Cristian 
Puºcaº, suntem ceea ce suntem datoritã seminariilor de instruire a liderilor 
de la care nu am lipsit, organizate de doamna Vajda Katalin. Mulþumesc 
domnului Benedek, pentru cã "m-a forþat" sã particip la aceste seminarii. Vã 
mulþumesc István ºi Ildikó Bardócz, pentru încrederea, ajutorul ºi sprijinul 
vostru, pentru sufletul pe care l-aþi pus în construirea afacerii noastre. Fãrã 
voi nu am fi reuºit !

FOREVER este viaþa noastrã. Este drumul nostru în viaþã. De ce ?
Pentru cã existenþa noastrã are valoare atunci când oferim oamenilor aceastã 
oportunitate extraordinarã de a fi liberi, mai activi, mai sãnãtoºi, mai prosperi, 
mai fericiþi, alãturi de oameni care îi sprijinã, îi iubesc ºi îi apreciazã. Cum sã 
nu ne placã tuturor o astfel de viaþã? Mulþumim lui Rex ºi familiei Szõcs Gábor 
ºi Dóra, pentru cã datoritã acestor giganþi putem oferi tuturor minunata 
oportunitate Forever. Datoritã lor noi putem construi o lume mai bunã pentru 
copiii noºtri. Frumoasã misiune, nu-i aºa ? Meritã sã devii un om de succes, un OM ADEVÃRAT, iubit ºi apreciat de 

ceilalþi? Pentru cã asta este de fapt munca: sã-i înveþi ºi pe alþii sã devinã 
oameni de succes! Oferind sãnãtate, frumuseþe ºi prosperitate tuturor! Meritã ªi acum hai sã ne uitam ºi la reversul medaliei: oare care este partea 
sã plãtiþi preþul? Asta am fãcut noi! Am absolvit facultatea FOREVER, dupã 5 neplãcutã sau grea a acestei afaceri? Risc nu existã, oportunitãþile sunt 
ani de ºcoalã, timp în care am câºtigat în medie 500 Euro pe lunã, cu loc de extraordinare, care este preþul care trebuie plãtit? Unde este partea negativã? 
muncã asigurat pe viaþã, în 120 de þãri. Salariul de Manager va fi de minim Asta este surpriza cea mare! Manager vei fi atunci când o meriþi!
1000 Euro pe lunã, iar ca bonus pentru cã am fost elevi silitori, în fiecare an 
ne-am calificat la Super Raliul din America.Pentru cã cea mai grea parte a acestei afaceri este lucrul cu propria persoanã. 

Transformãrile pe care va trebui sã le suporþi ºi care dor teribil, ca sã ajungi un 
Mulþumim echipei minunate din care facem ºi noi parte, pentru cã a avut om de succes. Depinde de deschiderea ta la schimbare, de ambiþia ºi de 
încredere în noi ºi ne-a urmat în aceastã cãlãtorie spre visurile noastre, plinã motivaþia ta, de modul în care vei ºti sã te mobilizezi atunci când atitudinea ta 
de peripeþii, aventuri ºi bucurii. Aceastã echipã ne oferã satisfacþii s-a prãbuºit, de curajul de a o lua din nou de la capãt atunci când mai primeºti 
extraordinare, cu fiecare pas înainte spre desãvârºirea fiecãruia dintre noi. un NU sau când un partener cu "mare potenþial" renunþã, de 
Suntem mândri de voi!  responsabilitatea de a-ti asuma greºelile ºi controlul asupra afacerii tale. ªi 

poate  cea mai importantã este perseverenþa. Pentru cã singurul lucru care te 
împiedicã sã ajungi la succes este renunþarea.

Cristiana ºi Cristian Puºcaº
Manageri

pc indicã puncte credit

Distribuitor Nou

43% Profit

Bonusul Gem 

Prima generaþie A 2-a generaþie A 3-a generaþie

6%

3%
2%

Bonusul de conducere

7% 4% 3%

6% 5%

8%

9%

5% 4%

Diamant
25 Manageri

Dublu Diamant
50 Manageri

Triplu Diamant 
75 Manageri

Diamant-Safir
17 Manageri

Safir
9 Manageri

Soaring 
5 Manageri

Senior 
2 Manageri

Manager 

 

Asist. Supervizor
5%

Bonusul de Volum Personal 

2 pc 25 pc 75 pc 120 pc

3%

5%8%

5%10%13%

Bonusul de Volum pe Grup

Manager 
18%

Asist. Manager 
13%

8%
Supervizor 

1. Toate bonusurile sunt calculate la pre] de consumator
2. Nu exist\ retrograd\ri
3. Nu exist\ dep\[iri în re]ea
4. Compania încurajeaz\ întâlnirile
5. Nu se admit stocuri de produse la domiciliu
6. Nu se pl\te[te re]eaua proprie din bonusurile câ[tigate
7. Formalit\]ile sunt minime
8. Oportunitate de extindere interna]ional\

Specificul activitãþii în FLP 

Reducere 30% 

Planul de Marketing Forever
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Sfaturi pentru o lunã 
Regenereazã-þi 
tenul cu R3 Factor 
Contribuie la retenþia 
apei ºi menþinerea 
nivelului de hidratare, 
l a  r e s t a b i l i r e a  
elasticitãþi i ºi la 
reînnoirea aspectului 
epidermei. În 28 de 
zile R3 Factor îþi va 
dovedi cã este cel 
mai bun prieten al 
tenului tãu.

Ajutã-þi sistemul 
imunitar
A l o e 2 G o  c o m b i n ã  
calitãþile gelului de Aloe 
vera cu aroma º i  
p r o p r i e t ã þ i l e  
antioxidante ale sucului 
de rodie ºi mangostan, 
iar pentru cã sunt 
ambalate individual, 
cele 30 de pliculeþe pot 
f i  l u a t e  o r i u n d e .  
Sistemul tãu imunitar 
nu va ºti de ce este 
mereu în formã. Dar tu  
cunoºti secretul!

Relaxeazã-te
De fiecare datã când simþi cã ai nevoie 
de o pauzã, opreºte-te din orice ai face 
ºi bea un ceai. Aloe Blossom Herbal Tea 
îþi va da senzaþia de revitalizare de care 
ai nevoie, deºi nu conþine cofeinã. ªi 
nici calorii.

Tonifiazã-te din 
interior
Forever Gin-Chia 
r e s t i t u i e  
organismului ceea 
ce pierde prin stilul 
de viaþã agitat. 
A n t i o x i d a n t  
puternic, Gin-Chia 
f a v o r i z e a z ã  
creºterea vitalitãþii 
ºi a rezistenþei. 
Cine nu are nevoie 
de tonus când 
iarna bate la uºã?

Tenul tãu poate arãta perfect
Aplicã nuanþa potrivitã din Sonya Cream 
to Powder Foundation ºi apoi, înainte de a 
trece la Sonya Blush, umflã-þi obrajii cu 
aer ºi treci cu o discheta demachiantã 
peste liniile de expresie ca sã îndepãrtezi 
excesul de fond de ten. Tenul tãu va fi ca 
de porþelan.

Vrãjeºte prin 
arome
Nu uita sã-þi 
î n m i r e s m e z i  
g â t u l  º i  
decolteul. 25th 
Edition îi va face 
pe toþi sã se 
întoarcã dupã 
tine.

Ai grijã de ochii tãi
Aplicã Alluring Eyes de douã ori pe zi, în 
fiecare zi! Pune-l pe noptiera de lângã pat 
ºi nu uita de el.

Îndepãrteazã corect 
machiajul ochilor
Îmbibã douã dischete 
demachiante cu Aloe 
Eye Makeup Remover, 
þine-le pe ochii închiºi 
timp de 10 secunde ºi 
apoi ºterge înspre 
afarã. Apoi, spalã-te pe 
faþã pentru a înlãtura ºi 
ultima urmã de fard 
care ar putea rãmâne 
sã-þi îmbibe porii din 
zona delicatã a ochilor.

Îngrijeºte-þi pielea 

Reîmprospãteazã-þi 
machiajul
Pleci de la serviciu 
direct la o prezentare? 
Reîmprospãteazã-þi 
tenul cu Exfoliating 
Cleanser pãstrând 
conturul ochilor ºi 
rimelul, apoi aplicã un 
nou start de ruj. Te vei 
simþi atât de proaspãtã 
încât vei avea impresia 
cã seara este o a doua 
dimineaþã.

Protejeazã-þi 
tenul de factorii 
de mediu
Emulsiile care conþin antioxidanþi, acizi 
graºi, vitamine ºi factori hidratanþi te 
ajutã sã þii poluarea la distanþã. Aplicã 
Firming Foundation Lotion înainte sã 
ieºi din casã sau ca bazã de machiaj. 
Tenul  îþi va fi recunoscãtor.

din interior
Oricât de mult te-ai 
preocupa de tenul 
tãu la exterior, 
Lycium Plus îþi va 
veni în ajutor prin 
b o g ã þ i a  d e  
a m i n o a c i z i  º i  
vitamine pe care o 
c o n þ i n e ,  f i i n d  
extrem de benefic 
vãzului ºi pielii. 

Uitã de 
deodorantele 
cu sãruri de 
aluminiu
Aloe Ever-Shield te 
protejeazã eficient 
î m p o t r i v a  
transpiraþiei ºi lasã 
pielea sã respire. 

Pune în 
aplicare 
aceste sfaturi 
timp de o 
lunã, 
începând 
de astãzi - 
pãstreazã-le 
pe cele care þi 
se potrivesc, 
ignorã-le pe 
celelalte. 

Vei arãta ºi te 
vei simþi mai 
frumoasã ca 
niciodatã.



Frumuseþe de sezon

Corectorul face casã bunã cu Aloe 
Moisturizing Lotion 
Ia pe vârful degetului arãtãtor niºte Sonya 
Colour Concealer Wheel ºi amestecã-l cu o 
picãturã de Aloe Moisturizing Lotion. Fardul 
corector va fi astfel mai uºor de aplicat. 
Tenul îºi pãstreazã aspectul natural, dar… 
imperfecþiunile dispar fãrã urmã.

Transformã-þi baia într-un SPA 
Înmoaie un prosop în apã rece ºi apoi toarnã 
în cadã câteva picãturi de Aloe Bath Gelee. 
Intrã în apa fierbinte ºi inspirã profund, 
þinând prosopul pe piept. Compresa te va 
ajuta sã inhalezi aburii în care se vor fi 
eliberat proprietãþile extractelor de iederã, 
taulã, clematitã, oþãrel de apã ºi coada 
calului. Senzaþia de prospeþime ºi de 
relaxare nu va întârzia sã aparã.

Marine Mask – în timpul bãii
Înainte de a intra la duº, aplicã 
Forever Marine Mask. Aburul 
deschide porii, iar tenul tãu va 
absorbi mai bine mineralele marine 
ale acestei mãºti miraculoase.

Ieºi din rutinã
Încearcã ceva nou. Fã combinaþii de 
rujuri si descoperã nuanþa care þi se 
potriveºte cel mai bine. Schimbã 
gama de culori pe care o foloseºti 
pentru pleoape. Reinventeazã-te!

Pregãteºte-te 
pentru iarnã
Oferã-i organismului 
tãu mineralele ºi 
microelementele de 
care are nevoie 
pentru a face faþã 
anotimpului rece. 
Nature-Min te va 
ajuta sã traversezi 
iarna fãrã nicio zi 
petrecutã în pat.

Rãcealã ºi gripã? 
Doar în visele cele 
mai urâte
În sezonul rece, 
toatã lumea se teme 
de rãcealã ºi gripã. 
Mai puþin tu, pentru 
c ã  a i  a l ã t u r i  
Echinacea Supreme.

Armonizeazã 
nuanþele de blush 
cu cele de fard
Alege Sonya Blush în 
funcþie de nuanþele 
fardului de ochi Sonya 
Eyeshadow. Nuanþe 
de bronz dacã ai tenul 
deschis ºi nuanþe de 
roz dacã pielea ta este 
mai închisã. Întregul 
machiaj va cãpãta 
armonie. 

Protejeazã-þi buzele de 
viscol ºi vânt cu Aloe Lips

Nu uita de 
sprâncene
Inspecteazã zona 
sprâncene lor  de  
fiecare datã când 
aplici rimelul. Dacã 
observi câteva fire 
rebele, aranjeazã-le 
cu Sonya Brow Fix. 
Privirea ta va fi mai 
rafinatã decât a 
starurilor de cinema 
din anii '20. 

Maseazã-þi scalpul
Când te speli cu Aloe 
Jojoba Shampoo, 
preseazã cu vârful 
degetelor pe scalp 
pr intr-o miºcare 
circularã. Þine minte: 
nu miºca numai 
firele de pãr, ci 
întregul scalp. Aºa 
v e i  d i s p e r s a  
s e b u m u l  d e  l a  
rãdãcinã ºi, în plus, 
te vei simþi relaxatã 
imediat !

Profitã din plin 
de Aloe-Jojoba 
Conditioning Rinse
Aplicã-l imediat dupã 
ce te-ai clãtit cu apã 
fierbinte. Datoritã 
cãldurii, stratul extern 
al firelor de pãr se 
deschide, permiþând 
uleiului de jojoba ºi 
gelului de Aloe vera sã 
a c þ i o n e z e  î n  
profunzime. Pãrul tãu 
v a  s t r ã l u c i  d e  
sãnãtate.

Forever Vision 
pentru sãnãtatea 
ochilor
De cele mai multe ori 
acorzi atenþie ochilor 
numai la exterior. E 
timpul sã începi sã te 
preocupi de sãnãtatea 
lor din interior. Forever 
Vision îþi vine în ajutor.

Spune „Nu!” pielii 
aspre
Î þ i  s i m þ i  p i e l e a  
c o a t e l o r  º i  a  
genunchilor ca hârtia 
c r e p o n a t ã ?  
Îndepãrteazã celulele 
moarte din aceste 
zone cât se poate de 
des cu Forever Aloe 
Scrub - un exfoliant 
ideal care pregãteºte 
p i e l e a  p e n t r u  
hidratarea supremã 
cu  Aloe Lotion!

Alungã petele brune
Forever Epiblanc a fost 
special conceput pentru 
a reda luminozitatea 
t enu lu i , pen t ru  a  
uniformiza textura 
pielii ºi pentru a 
diminua aspectul 
petelor brune. Adio, 
ten pãtat!

Reinventeazã-te din interior
Fereºte-te de un dialog interior 
negativ. Înlocuieºte gândurile 
critice cu ceva neutru. În loc sã te 
axezi pe defecte sau pe lucruri 
pe care nu le poþi schimba, 
gândeºte-te la punctele tale 
forte ºi la cum sã te dezvolþi. O 
relaþie bunã cu tine însãþi se 
rãsfrânge minunat ºi asupra 
felului în care arãþi ºi a modului 
în care ceilalþi te vor percepe. Fii 
o învingãtoare!

Vrãjeºte dintr-o privire 
Aplicã Sonya Eye Pencil la baza 
pleoapei superioare ºi la baza celei 
inferioare, apoi fixeazã linia trasatã cu 
fard într-o nuanþã puþin mai deschisã 
decât cea a creionului. Pe cât de 
simplu de realizat, pe atât de 
sofisticat. 

în care sã te reinventezi 
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A îndrãzni înseamnã 
a realiza 

m decis în primul rând sã apelãm la SCHIMBARE, care atunci era Anaheim: Tatiana ºi Vasile Tofan, Manageri, Tania ºi Constantin Popa, Soaring 
foarte dureroasã, dar pe care trebuia s-o acceptãm, pentru cã face Manageri, oameni care îºi cunosc bine þelurile ºi luptã pentru ele. Vã 
parte din reþeta succesului. La început gândeºti cã toatã lumea mulþumim cã faceþi parte din echipa noastrã, sunteþi minunaþi împreunã cu 

trebuie sã fie aºa cum vrei tu, dar îþi dai seama în timp cã fiecare om are echipele voastre. Suntem convinºi cã anul urmãtor vor fi alãturi de noi mai 
personalitatea lui, o viziune mai micã sau deloc ºi atunci apelezi la  mulþi colaboratori cu visuri îndrãzneþe. Construiþi-vã o carierã pe o fundaþie 
ATITUDINE. Cu o atitudine pozitivã ºi entuziasm adevãrat, cu un scop bine moralã, care include cinstea, caracterul, integritatea, încrederea, dragostea ºi 
întemeiat oricine poate reuºi. Noi am crezut ºi credem în schimbare, am loialitatea. Nu rãspundeþi provocãrilor negative care apar la orice pas ºi 
reuºit, dar nu ne oprim aici. Vizualizând mereu succesul, l-am ºi dobândit. amintiþi-vã cã “un om de succes este acela care poate construi o fundaþie 
Toate acestea le-am realizat trecând la acþiune, plãtind preþul succesului, solidã cu aceleaºi cãrãmizi pe care alþii le aruncã în el”. Mergeþi cu încredere 
înfruntând toate provocãrile negative cu zâmbetul pe buze, nepermiþând în direcþia visurilor voastre ºi alegeþi sã faceþi din Forever o carierã minunatã 
nimãnui sã ne spulbere visele. la care sã nu renunþaþi niciodatã.

Am avut mare încredere în tot ce oferã minunatul ºi adevãratul OM Rex Avem din nou fericita ocazie sã le mulþumim pe aceastã cale tuturor 
Maughan, preºedintele companiei, care este un exemplu strãlucit pentru Managerilor, alãturi de echipele lor de vulturi care tind spre înãlþimi.
echipa din cele peste 125 de þãri Forever, cu o atitudine pe care nu o putem 

Nu uitãm nicio clipã sã le mulþumim directorilor noºtri generali, Dóra ºi Gábor, 
reda în cuvinte, dar încercãm sã o arãtãm echipelor noastre prin exemplul 

sponsorilor noºtri, Vera ºi Aurel, care ne încurajeazã mereu, Mariei Pop, 
personal. L-am cunoscut pe Rex când am primit insigna de 2 pc, apoi la 

Gizellei ºi lui Marius Botiº, care au fost aproape de noi la Anaheim.
diverse întâlniri în România ºi Europa, însã în aceastã varã l-am cunoscut la el 
acasã. A fost o gazdã extraordinarã, ne-a oferit zile de neuitat. Dacã fiecare 
dintre noi ar avea câte puþin din atitudinea lui Rex faþã de colaboratori, sigur 
am fi ºi mai puternici. Suntem convinºi cã anul acesta vom deveni mai buni, 
mai eficienþi.

Prieten drag, ai încredere în produsele Forever, în minunatul Plan de 
Marketing, lãrgeºte-þi viziunea ºi gândeºte chiar de la început cã poþi ºi vei fi 
Manager, poþi realiza Programul Stimulativ de Merit, ai ºansa sã cãlãtoreºti în 
orice parte a  lumii, poþi beneficia la sfârºit de an de profitul firmei. Acestea au 
fost o parte din visurile noastre devenite realitate: ne-am calificat la nivel de 
Manager, am realizat de douã ori Programul Stimulativ, Profit Sharing ºi Super 
Raliul din Statele Unite. Îndrãzniþi ºi voi sã gustaþi din toate, este loc pentru 
fiecare.

Credeþi cã suntem împliniþi? Încã nu. Din echipa noastrã sunt atâþia 
colaboratori valoroºi care au nevoie de mai mulþi prieteni, maºinã nouã, vor sã 
cãlãtoreascã mai mult, sã urce treptele succesului. Acesta este marele nostru 
VIS: o echipã construitã pe temelie de granit, cu oameni deosebiþi ºi cu un 

a d e v ã r a t  s p i r i t  d e  
solidaritate. Cu bucurie ºi 
recunoºtinþã îi felicitãm pe 
colaboratorii din echipa 
noastrã care ne-au fost 
alãturi la Super Raliul din 

Povestea mea

În urmã cu ºapte ani, când viaþa ni se pãrea parcã mai grea ca niciodatã, a apãrut 
oportunitatea Forever. S-a nãscut atunci un vis care ne-a oferit ºansa de a realiza ceea ce ne 
doream. Ne-am implicat de la bun început, pentru cã ne-am propus din start sã fim 
oameni liberi, sã oferim aceastã ºansã ºi altor prieteni. Am ales Forever ca un mod de viaþã 
mai prosper alãturi de cei dragi. 

„Oamenii care au cu adevãrat 
succes în viaþã sunt cei care 
dãruiesc ºi cei care iartã.“

Cu multã recunoºtinþã ºi 
toatã dragostea noastrã,

Lucica ºi Gheorghe Tãbãcaru 
Senior Manageri
Membri President's Club

A



Vrei sã ºtii secretul 
unui start bun?

inviþi 10-15 persoane. Din 10 oameni care A) Tu eºti distribuitorul cel nou.
participã la o prezentare, de obicei unul se înscrie. Sper cã ai pornit cu TOUCH-ul! 
Pur ºi simplu, dupã prezentare oferi materialele Nu? Reciteºte, te rog, fraza precedentã.
informative fiecãrui invitat. A doua zi mergi De ce insistãm atât de mult pentru TOUCH? În 
împreunã cu sponsorul sã recuperezi materialele nici un caz ca sã scoatem 351 Euro din 
oferite ºi îi întrebi pe invitaþi dacã sunt interesaþi, buzunarul tãu. ªtiu, 351 Euro sunt bani frumoºi 
încerci sã tratezi obiecþiile (ai exemple în broºurile în România. Dar gândeºte-te: primeºti produse, 
despre care þi-am vorbit). Dacã nici aºa nu va fi chiar la preþ de depozit, în valoare de 438 Euro. 
interesat, nu-l înscrii. Dar dacã aratã interes, AI Vrei sã ai încredere în aceste produse, sau vrei 
DEJA UN PARTENER! sã-i pãcãleºti pe alþii? Un lucru e cert: dacã ai 

cumpãrat pachetul Touch of Forever, ai la 
Cum poþi avea 10-15 invitaþi la o prezentare? îndemânã cele mai reprezentative produse. Ai 

de unde sã le încerci. Dacã o sã-þi placã, mãcar 1.  Întocmind o listã cu cel puþin 100 de nume.
ai convins un om. Pe cel mai important om din 

2. Dacã vei invita corect la fiecare prezentare 20 reþeaua ta. Pe tine. Eu þi-aº recomanda sã 
de persoane de pe lista ta. Repet, în broºuri vei testezi toate produsele din cutie împreunã cu 
gãsi tehnica de lucru necesarã.familia. Oricum, dacã ai porni o afacere clasicã, 

351 Euro þi-ar ajunge pentru chiria de o lunã a 3.  Ia-þi un angajament cã nu vei renunþa cel puþin 
spaþiului unde ai desfãºura activitatea. Aici un an, indiferent cã ai sau nu rezultatele dorite, vei 
mãcar ai investit în tine. Uite, îþi promit ceva. Dacã vei folosi aceste produse, participa la toate evenimentele recomandate de îndrumãtorul tãu, vei citi ºi 
vei avea clienþi. Hai sã-þi dau un scenariu realist: în baia ta nu mai existã vei asculta toate materialele recomandate. 
sãpun, creme, loþiuni ºi ºampoane de la alte firme, ci numai de la Forever. 

Poate o sã spui: „Glumeºti? Un an ? E mult, tatã!” ªtiai cã un inginer trebuie sã Intrã prietenul tãu în baie ºi rãmâne surprins. ªi iatã textul tãu de promovare: 
înveþe 5 ani pentru diploma lui? ªi dupã ºase luni încã nu este inginer? Ai auzit „Noi am trecut la o calitate superioarã pentru un preþ rezonabil. Dacã vrei, 
vreodatã un student afirmând: „Doamne, am fost deja la 120 de cursuri, am produsele sunt acolo, poþi sã le încerci, poþi sã le miroºi, sã le pipãi, poþi face 
învãþat 200 de ore, ºi încã nu sunt inginer!” Ar fi caraghios, nu?cu ele ce vrei. Dacã o sã-þi placã, poþi sã ceri din ele. Dacã nu, nu trebuie sã 

cumperi nimic.” Þi se pare corect? Prietene, succesul are un preþ. Un preþ pe care-l vei plãti prin muncã, 
Dacã foloseºti produsele, vei avea consumatori. Dar renunþãri,  durere. Dacã nu eºti gata sã plãteºti acest preþ, uitã de FOREVER. 
cum vei avea parteneri? Noi, profesioniºtii, lucrãm Vorbesc foarte serios. 
dupã un sistem. Un sistem verificat, predictibil ºi 
uºor de copiat. Nu trebuie sã ai talent, nu trebuie sã ai 
putere de convingere. Doar sã lucrezi cinstit, corect 
ºi perseverent. Dacã ai luat TOUCH-ul, ai fãcut deja 
primul pas în acest sistem. Ai 2 puncte, ai dreptul   
sã-þi înscrii prietenii, dacã ei doresc acest lucru. Te 
rog, cere-i îndrumãtorului tãu activ sã-þi acorde douã 
ore, ca sã planificaþi activitatea ta pentru 
urmãtoarele 30 de zile. De ce? Pentru cã acesta este 
pasul al doilea din sistem. PLANIFICAREA AFACERII. Avem 
douã broºuri senzaþionale pentru asta. Foloseºte-le! Trebuie sã ºtii cã, fãrã 
planificare, îþi planifici de fapt eºecul. În aceste broºuri vei gãsi pas cu pas ce 
ai de fãcut în fiecare zi ºi cum poþi sã urmezi aceºti paºi din punct de vedere al 
tehnicii de lucru. În orice caz, este vital sã programezi în urmãtoarele 14 zile 
CEL PUÞIN 2 PREZENTÃRI susþinute de sponsorul tãu, la tine acasã, unde sã 

Primii paºi 

Voi aborda aceastã problematicã din trei perspective diferite:
A) Tu eºti distribuitorul cel nou.
B) Tu eºti sponsorul distribuitorului nou ºi vrei sã-i oferi un start corect.
C) Eºti lider ºi vrei ca partenerii tãi sã-i îndrume ºi sã-i ajute sã porneascã în forþã pe noii distribuitori.

Cu respect,
Benedek József Mihály
Senior Manager

Lucrez de peste 8 ani în aceastã companie ºi afirm cu toatã 
rãspunderea cã o pornire corectã poate dubla ºansele de reuºitã 
ale unui distribuitor, ba mai mult, reduce la jumãtate timpul 
necesar pentru a se califica la un nivel confortabil.

foreverliving.com 13
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Forever îþi face 
o mulþime de cadouri

Oricât de multã plãcere ne face oferirea cadourilor, alegerea ºi cumpãrarea lor se transformã aproape mereu într-o corvoadã. Alergãm dintr-un magazin în 
altul, pierdem mult timp în trafic, nu gãsim întotdeauna ceea ce cãutãm ºi, în final, se întâmplã de multe ori sã nu alegem exact ceea ce ne doream. În plus, 
timpul rezervat cadourilor înseamnã timp pierdut din dezvoltarea afacerii noastre. Totuºi, pentru cã nu putem renunþa nici la cadouri, dar nici nu vrem sã 
neglijãm afacerea, existã o soluþie care ne permite sã le facem pe amândouã: oferind cadouri Forever. Pe lângã numãrul mare de puncte credit acumulate, 
cadourile Forever ne oferã oportunitatea de a sponsoriza persoane noi ºi de a ne dezvolta echipa. Cu siguranþã cei cãrora le vom oferi în dar produse Forever vor 
fi interesaþi sã afle mai multe despre ele ºi despre companie. Prin urmare, dupã ce febra sãrbãtorilor va trece, vom avea noi parteneri în echipã. 

Ce daruri Forever putem oferi? Posibilitãþile sunt nelimitate, depinde de imaginaþia noastrã, 
dar ºi de personalitatea ºi dorinþele celor cãrora le oferim. Iatã doar câteva sugestii:

Aloe Liquid Soap, Gentleman's Pride ºi 25th Edition for Men
Forever Freedom, Forever Active HA ºi Aloe MSM Gel
Aloe Bath Gelee, Loofah ºi Aloe Moisturizing Lotion
Forever Aloe Scrub, Marine Mask ºi Aloe Propolis Creme
Aloe Fleur de Jouvence
R3 Factor Skin Defense, Forever Alluring Eyes, Forever Vision ºi Aloe Lips
Sonya Palette (cu posibilitatea de a alege dintre 7 combinaþii diferite) ºi 25th Edition for Women. În 

plus, începând din 15 noiembrie, pentru fiecare trusã 
Sonya Palette cumpãratã primiþi cadou o superbã gentuþã 
personalizatã Sonya în care sã vã pãstraþi produsele 
preferate de machiaj plus un cleºte pentru întors genele. 
Stocurile sunt limitate. Grãbiþi-vã sã fiþi ºi voi printre cei 
care beneficiazã de aceastã ofertã specialã!
Aloe Jojoba Shampoo, Aloe Jojoba Conditioning Rinse, 
Aloe Pro-Set ºi Styling Gel
Aloe Bits n' Peaches, Forever Kids ºi Absorbent-C
Forever Pro 6, Forever Multi Maca ºi A-Beta-CarE
Aloe Vera Gel, Forever Active Probiotic ºi Forever Gin-Chia
Forever Pomesteen Power, Forever Lite Ultra ºi Garcinia 
Plus
Mini Touch of Forever, nutriþie sau îngrijire personalã, sunt 
daruri minunate pentru întreaga familie.

Gama Sonya Colour Collection oferã nenumãrate 
combinaþii de produse pentru machiaj care vor încânta cu 
siguranþã orice doamnã sau domniºoarã. Cine nu-ºi 
doreºte sã arate mai bine ca oricând de sãrbãtori? Sonya 
Colour Collection te face sã te simþi tot atât de bine 
precum te face sã arãþi.

... ºi lista poate continua, dupã posibilitãþile ºi imaginaþia fiecãruia dintre noi. 

Sfârºitul anului se apropie cu paºi repezi, iar atmosfera sãrbãtorilor pune încet stãpânire 
peste noi, peste casele noastre, peste oraº… Simþim deja mirosul proaspãt al bradului 
gata sã fie împodobit, cãldura cãminului, aroma cozonacului cu nucã ºi mac. Este o 
perioadã magicã, pe care o aºteptãm cu nerãbdare tot anul, o perioadã în care ne gândim 
mai mult la cei de lângã noi ºi încercãm sã le aducem un strop de bucurie în suflet. Este 
momentul darurilor de suflet pentru cei dragi. 

Frumos ambalate ºi însoþite de câteva urãri de suflet, produsele Forever reprezintã cadourile ideale pentru cei pe 
care îi preþuim ºi îi iubim. Odatã cu produsele, le oferim ºansa ºi oportunitatea de a-ºi dezvolta, la rândul lor, 
propria afacere. Felul în care acþionãm este un model pentru echipele noastre. Dacã noi alegem sã oferim cadouri 
Forever, colaboratorii ne vor urma, oferind ºi ei în dar celor dragi „sãnãtate ºi frumuseþe”. Pe lângã bucuria din 
sufletele celor iubiþi, listing-ul lunar de bonus ne va rezerva surprize dintre cele mai plãcute! Meritã sã ne bucurãm 
din plin de perioada sãrbãtorilor ºi sã începem noul an dãruind cadouri Forever!



Moº Crãciun 
îþi cere ajutorul

În timp ce ea îºi alege pãpuºa, la standul cu jocuri video vezi cum se apropie cumpãrãtor pe ziua de azi. Avem pentru tine o surprizã!” Dupã care îi 
un bãieþel. E îmbrãcat îngrijit, însã îþi poþi da uºor seama cã hãinuþele lui sunt înmâneazã jocul video achitat de fetiþã. Bãieþelul, înlemnit de uimire, 
destul de vechi ºi cu douã numere mai mici. Are ºi el bani în mânã, dar nu pare murmurã cã este tocmai ce-ºi dorea. 
a fi o sumã mai mare de 10 de lei. ªi el este însoþit. ªi el îi cere aprobarea 

Ca ºi tine, tatãl ºi fiica urmãresc totul de la distanþã, iar copila are cel mai larg 
tatãlui sãu pentru fiecare joc pe care ºi-ar dori sã-l cumpere, dar tãticul îºi 

ºi mai drãgãlaº zâmbet ºtirb pe care l-ai vãzut vreodatã. Îl auzi pe tatãl fetei 
clatinã capul de la stânga la dreapta de fiecare datã, privindu-l cu tristeþe.

întrebând-o de ce a fãcut aceastã alegere. „N-ai spus tu sã-mi cumpãr ceva 
Observi cã fata ºi-a descoperit pãpuºa preferatã: o minunãþie care ar încânta de care sã mã bucur cu adevãrat? Tocmai asta am fãcut!”, rãspunde ea cu 
orice altã fetiþã. Cu toate acestea, ea s-a oprit pentru o clipã ca sã urmãreascã ochii strãlucind, strecurându-ºi mânuþa în mâna lui mare ºi chicotind de 
ce se petrece între bãieþel ºi tatãl sãu: destul de mâhnit, dar fãrã revoltã, fericire. Ea a gãsit cel mai bun rãspuns la întrebarea „Am destui bani pentru 
bãieþelul renunþã la ideea de a-ºi cumpãra un joc video, alegând, în schimb, o asta?” ºi a înþeles, mai bine ca mulþi dintre noi, semnificaþia Crãciunului.
cãrticicã. Tãticul îl ia de mânã ºi amândoi se îndreaptã spre un alt raion al 

Crãciunul înseamnã mai mult decât un brad, cadouri ºi zãpadã. Crãciunul 
magazinului. Fetiþa aºazã pãpuºa înapoi pe raft ºi aleargã spre standul cu 

înseamnã sã dãruieºti iubire. Pune-þi ºi tu întrebarea pe care ºi-a pus-o fetiþa: 
jocuri video. Cu emoþie vizibilã, ia jocul ºi, dupã ce discutã câteva clipe cu tatãl 

ai destul pentru a face câþiva copii abandonaþi sã simtã cã sunt câºtigãtori? 
ei, îi vezi pe amândoi îndreptându-se spre ieºire. Tatãl fetei plãteºte jocul 

Nu le trebuie decât o speranþã care sã-i ajute sã lupte ºi sã se dezvolte ca 
video, iar când casierul îl întinde fetei, aceasta îi ºopteºte ceva la ureche. 

orice alt copil iubit. Orice ai putea dãrui, chiar ºi timp din timpul tãu pentru a-i 
Casierul zâmbeºte ºi pune jocul sub tejghea. Când bãiatul se apropie de casã, 

îmbrãþiºa, ei vor primi recunoscãtori. Te aºteptãm!
acelaºi casier îi spune, cu faþa toatã un zâmbet: „Felicitãri! Eºti al 100-lea 
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Dãruieºte ºi vei primi

Campania de Crãciun a devenit deja o tradiþie Forever ºi suntem mândri cã putem face un gest, oricât de mic, 
pentru a ajuta niºte copii mai puþin norocoºi. Un glob, o jucãrie, o îmbrãþiºare – cu toþii avem mãcar atât. 
Începând de astãzi poþi aduce în fiecare depozit Forever orice crezi cã va trezi bucurie în sufletul unui copil.

Închipuie-þi cã e Ajunul Crãciunului ºi faci ultimele 
cumpãrãturi într-un mare magazin. La raionul de 
jucãrii vezi o fetiþã care þine în mânã un teanc de 
bancnote ºi încearcã sã aleagã din priviri o pãpuºicã. 
Când descoperã una care îi place se întoarce spre tatãl 
ei, întrebându-l: „Am destui bani pentru asta?” Tatãl 
dã afirmativ din cap, dar fetiþa cautã în continuare, 
verificând mereu dacã are încuviinþarea tatãlui ei.
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Din nou în top
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Cu toþii ºtim cã în afacerile de tip Multi-Level Marketing femeile sunt majoritare, ele sunt cele care iau 
decizia sã încerce produsele ºi apoi îºi conving ºi soþii. 

Totuºi, în urma unui studiu asupra industriei MLM, s-a descoperit faptul cã numai 25% dintre cei care ajung lideri într-o astfel de 
afacere sunt femei. De ce scade procentul atât de mult o datã cu urcarea treptelor în Planul de Marketing? Ce ºtiu bãrbaþii în plus faþã 
de femei? Cum de se inverseazã raportul? 

De fapt, nu existã niciun secret. Este vorba numai de felul în care ne privim pe noi înºine: bãrbaþii sunt învãþaþi de mici sã gândeascã 
precum niºte învingãtori ºi ca atare aceasta este atitudinea pe care o adoptã în viaþã; în schimb, femeile sunt educate sã fie supuse ºi 
tolerante, iar multe ajung la maturitate cu sentimentul cã nu meritã mai mult. Fãrã sã ne dãm seama, felul în care am fost crescuþi ne 
influenþeazã ºansele de a avea succes în ceea ce întreprindem în viaþã. Bun, veþi spune, înseamnã cã pãrinþii ne hotãrãsc viitorul ºi noi nu prea mai avem ce 
face. Nu e chiar aºa, iar asta ne învaþã  Vicky Barker în noua sa carte „Din nou în top. Ghidul unei femei pentru autodepãºire ºi fericire”. Nu este un ghid dedicat 
în exclusivitate femeilor, deºi este scris de o femeie pentru femei. Este un manual care te va învãþa sã te preþuieºti mai mult decât ai fãcut-o pânã acum, sã-þi 
dezvolþi fericirea de lungã duratã lucrând puþin la caracterul tãu ºi astfel sã atingi succesul în afacerea ta ºi în orice îþi propui sã realizezi.

Presãratã cu citate ale unor femei faimoase, cartea îþi dezvãluie cum ºi-au rezolvat acestea problema autoaprecierii. „Din nou în top” te va inspira cum sã-þi 
modelezi trãsãturile de caracter, învãþând cum sã-þi dezvolþi orice aspect al vieþii ºi cum sã ajungi la fericirea adevãratã. Este timpul sã nu te mai desconsideri, 
sã-þi cunoºti adevãrata valoare ºi sã începi sã trãieºti fãrã temeri ºi regrete.

Vã reamintim cã, în conformitate cu Politicile Companiei, 
capitolul 14 – Obligaþii legale – articolul 14.1.3.,
„Soþul ºi soþia vor fi sponsorizaþi împreunã, pe acelaºi Formular de Înscriere. 
Soþul ºi soþia nu se pot sponsoriza unul pe celãlalt.” 
 

Vã rugãm sã citiþi cu atenþie Politicile Companiei ºi, de asemenea, sã vã informaþi corect 
colaboratorii cu privire la regulile înscrierii ca distribuitor Forever Living Products. Pentru 
evitarea problemelor care pot apãrea în cazul nerespectãrii acestor reguli, este indicat sã 
verificaþi – printr-un telefon la oricare dintre depozitele companiei – dacã persoana pe 
care doriþi sã o înscrieþi (ori soþul/soþia acesteia) este deja înscrisã.                                               
 Vã dorim mult succes în afacere!

Important din Politicile Companiei

Calendarele Forever 2008

Întreb\rile 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, Dr. Dan Noveanu 
(suplimente alimentare) ºi Dr. ªerban 
Damian, respectiv Dr. Zenovia Mateescu 
(cosmetice). R\spunsurile se vor adresa în 
acela[i mod (fax sau email), în cel mult 48 
de ore. Acest serviciu este valabil numai 
pentru distribuitorii firmei, drept pentru 
care v\ rug\m s\ specifica]i în text 
numãrul de identificare Forever. Nu se vor 
da informa]ii pe aceastã temã prin telefon.

Calendar de perete
Preþ: 10 RON

Calendare de buzunar 
(set 20 bucãþi)

Preþ: 2 RON
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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: • Str. Marcel Olinescu, 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
Chiºinãu: • Bd. Dacia nr. 24; Tel: 00373/22.92.81.82

Programul ºi adresele depozitelor Forever 
România & Republica Moldova

Forever info

BRA{OV

CONSTANÞA

SALA CAMEREI DE COMER} 
{I INDUSTRIE

SALA PRESTIGE Hotel IBIS

CLUJ-NAPOCA IA{I
SALA
Iustin Moisescu

SALA DE FESTIVITÃÞI - Liceul Elena Cuza

CRAIOVA ARAD
SALA - CASEI SINDICATELOR 

SALA DE PREZENTARE FOREVER 
Aleea Alexandru nr. 51, lângã Omniasig

BUCUREªTI
SALA DE PREZENTARE FOREVER
Str. I. L. Caragiale nr. 12

Susþinute de lideri Forever de succes, aceste întâlniri îþi oferã un plus de instruire pentru calificarea la nivelul de Manager. 
Nu uita sã iei cu tine broºurile „Planificarea afacerii Forever” ºi „De la Supervizor la Manager”

Luni 12-20,  mar]i-vineri 9-17

0800 802 563 
Tel-verde  

între orele 10:00 – 16:00, 
cu excepþia zilelor de 
sâmbãtã, duminicã.

prin

Produsele Forever se pot comanda ºi:

Data de 25 a fiecãrei luni este ultima zi în care puteþi face comenzi prin Tel verde ºi on-line!
Plata produselor comandate astfel se poate efectua pânã cel târziu pe data de 25 a lunii.

15 decembrie -Elena Angelescu

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

15 decembrie -Ramona & Dorin Vingan 15 decembrie -Cristiana & Eugen Dincuþã 15 decembrie -Maria Pop

15 decembrie -Alexandru & Elisaveta Pocaznoi 15 decembrie -Emilia & Petru Truºcã 15 decembrie -Leonora & Florea Baciu

 
- la orice unitate CEC ;
- la toate depozitele Forever din þarã, prin intermediul 
cardului bancar
   prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis 
la BRD), sau la orice sucursalã BRD, în urmãtoarele 
conturi:  

 prin trezorerie (pentru cei care vireazã astfel 
contravaloarea    produselor), contul este: 
    RO96TREZ7005069XXX001347

2. RO74BRDE450SV01018054500  (cei care vireazã 
    contravaloarea produselor prin bancã-ordin de platã)

1. RO24BRDE450SV09924624500  (pentru comenzile 
    prin internet [i Tel Verde)

Cum plãteºti produsele Forever?

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever
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Toate `ntâlnirile se desf\[oar\ `ntre orele
10:00 - 14:00

Vã aºteptãm cu drag la urmãtorul Success 
Day, ce va avea loc pe 24 noiembrie la Sala 
Palatului din Bucureºti!
Gazde: Ramona ºi Genu Olariu, Manageri

On-line  
www.comenziforever.ro

Taxa de expediere/colet: 14 RON (TVA inclus)
Pentru a evita reclamaþiile ulterioare, vã rugãm sã 
verificaþi conþinutul coletului în prezenþa curierului.

Dorim sã vã informãm cã nu se acceptã formulare de înscriere semnate  de altcineva, nici în 
baza unei împuterniciri în faþa notarului public. Doar aspirantul are dreptul sã semneze formularul 
de înscriere.

Pentru probleme referitoare la înregistrarea fiscalã, emiterea ºi plata facturilor de bonus vã 
rugãm sã consultaþi pagina de ºtiri din numãrul din martie 2007 al Revistei Forever. 

În curând va apãrea noua versiune a Politicilor Companiei, instrument indispensabil pentru 
dezvoltarea afacerii Dumneavoastrã. Pânã atunci rãmâne valabilã versiunea pe care o puteþi gãsi 
în depozitele companiei. 

Distribuitorii care au depus fiºa bancarã pentru virarea bonusului sunt rugaþi sã meargã la 
sucursala BRD indicatã pe fiºã, în termen de maxim 60 de zile de la depunere, pentru ridicarea 
cardului. În caz contrar, acesta va fi distrus de cãtre bancã.

Distribuitorii care încaseazã bonus atât de la FLP România, cât ºi de la FLP Moldova sunt rugaþi sã 
completeze douã facturi separate, pentru fiecare sumã. 

Facturile care nu sunt corect completate cu noul cod fiscal nu pot fi plãtite. Vã rugãm completaþi 
citeþ ºi corect numele, prenumele, seria ºi numãrul buletinului ºi CNP-ul pe foile de vãrsãmânt CEC.

Completaþi integral ºi corect, cu datele Dvs. de identificare (nume, prenume, serie buletin, cod 
numeric personal), toate formularele înaintate cãtre companie (formulare de înscriere, formulare 
de comandã, fiºe bancare, facturi). 

Important! 

Verificarea punctelor prin SMS La  nr. de telefon: 0745 
072 689, de pe orice tip de telefon mobil, conectat la Orange sau Vodafone 
. Structura SMS-ului: 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. Parola trebuie sã 
fie  de cea pe care o utilizaþi pentru a plasa comenzi on-line.diferitã

Invitat special: 
Lenkey Péter, 
Director de Operaþiuni
pentru Europa
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Calificãrile lunii octombrie
România & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI

MANAGERI

Daniel & Maria Parascan 
Szabó Éva 
Valentin & Sonia Florescu
Mãndiþa Iftode
Carmen & Gabriel Larion
Camelia Catrina
Viorica & Marcel Cismaru
Ileana & Eugen Cirlea
Lucica & Gheorghe Tãbãcaru
Cristiana & Cristian Puºcaº

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

10.

Antal Rozália
Paula & Claudiu Vasilescu
Maria & Costache Belciug
Ligia Drãjan
Eugeniu Olteanu & Elena ªtir
Cristina & Gheorghe Farcaº
Radu Haþegan
Maria Bercea
Silvia & Gheorghe Paicu
Adriana & Petru Cristea

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

10.

SPONSORI

SPONSORI

Lázár Tibor & Kinga Erika
Antal Erzsébet
Mãndiþa Iftode
Iulia Ciobanu
Cristiana & Cristian Puºcaº
Livia & Gheorghe Cusiac
Viorica & Marcel Cismaru

Cristuru Secuiesc
Cristuru Secuiesc
Craiova
Bolintin Vale, GR
Lugoj
Suceava
Bãbeni, VL

Antal Erzsébet
Antal Rozália
Mihai Cilibiu

Ion Firiþã
Paraschiva & Rusalin Lenga

Silvia & Gheorghe Paicu
Paula & Claudiu Vasilescu

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

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

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

Aurel & Veronica Meºter (1)

Maria Pop (2)

Camelia & Daniel Dincuþã (4)

Szabó Éva (3)

Vajda Katalin (5)

Daniel & Maria Parascan (6)

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (8)

Marilena & Teodor Culiºir (11)

Ramona & Dorin Vingan (9)

Mircea &  Dana Olariu (12)

Cristiana & Eugen Dincuþã (14)

Smaranda Sãlcudean (15)

Petru & Emilia Truºcã (13)

Elena & Virgil Angelescu (16)

Doina & Dãnuþ Hanganu (17)

Kele Mónika (nou)

Emanoil & Georgeta Mandreºi (19)

Dana & Dorin Ion (nou)

Lucica & Gheorghe Tãbãcaru (nou)

Corina & Dorin Frandeº (nou)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Gavril & Gheorghiþa Pop
Alexandra Firiþã
Victoria Dobriºan
Mihai Cilibiu
Elena Sandu
Alina & Daniel Blendea
Antalka Jakab Gyula & Ildikó

Cluj-Napoca
Bolintin Vale, GR
Bolintin Vale, GR
Craiova
Timiºoara
Craiova
Sfântu-Gheorghe 

Telica & Viorel Brumar
Milica & Floricã Dan

Alexandra Firiþã
Virgilia & Valeriu Groza

Ion Savin
Livia & Laurenþiu Stoenicã

Sztakics Judit

SOARING MANAGERI SPONSORI

Paraschiva & Vasile PotroacãSuceavaLivia & Gheorghe Cusiac
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STIMULENTUL I Valentin & Sonia Florescu Emilia & Dinu Potop Cristiana & Eugen Dincuþã Horaþio Kogler
Gál Irén Smaranda Sãlcudean Gheorghe & Adelina Filip Doina & Dãnuþ Hanganu Florentina & Pavel Anton 
Bucurel & Gyöngyike Ghirdã Felicia & Siminel Sumanariu Corina & Dorin Frandeº Aurel & Veronica Meºter Angela & Ioan Arcãlianu
Mariana & Liviu Haitã Felicia & Vasile ªanta Mádly Susana & Ludovic Mircea & Dana OlariuAszalos Ibolya & Csaba
Carina & Sebastian Iacãtã Marcela & Ion ªerban Emanoil & Georgeta Mandreºi Elisaveta & Alexandru PocaznoiLeonora & Florea Baciu 
Dorin & Dana Ion Niculina ªtefana Lucica & ªtefan Nemeº Maria Pop Bandi Attila & Izabella
Kele Mónika Lucica & Gheorghe Tãbãcaru Daniel & Maria Parascan Vajda Katalin Elena Bãdrãgan
Angelica & Ioan Lucuþ Romicã & Luminiþa Timofte Constantin & Tania Popa Ramona & Dorin VinganBenedek József Mihály & Judit
Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu Tatiana & Vasile Tofan Szabó Éva Atena & Vasile Bîrlea
Adiel & Magdalena Miu Iuliana & Liviu Toma Szabó József & MarikaDomniþa & Onisim Bontaº
Ersilia & Ovidiu Moldovan Marinela Tuþuleasa Petru & Emilia TruºcãMaria Buzdugan
Sonfãlean Ujlaki Csaba & Anna Mária Varga Csaba Attila & VioricaIlie & Adriana Carciuc
Petru Arghir Mustea Adriana & Constantin Vasile Petru & Gheorghiþa VasinDaniel Cifor
Aurelia & Auricã Nãstase Rodica & Emanuel Voicu Veres Juliana Livia & Gheorghe Cusiac
Constantin & Magdalina Niþu Vulcãnean  Mihaela Dan

Maria Dãrãban Camelia & Vasile Oprea STIMULENTUL III
Viorel & Dumitra Dincã Gizella & Marius Botiº Papp Miklós STIMULENTUL II

Eugen & Maria PlugaruMihaela & Ion Dumitru Elena & Virgil Angelescu Marilena & Teodor Culiºir
Adelia PopMircea & Raluca Fage Iulia Beldiman Camelia & Daniel Dincuþã 
Dragoº PostelnicuCristina Luminiþa Florea Derzsi Sámuel & Etelka Aurel & Cornelia Durigã 

Piteºti
Lugoj
Buzãu
Suceava
Sfântu-Gheorghe
Râmnicu-Vâlcea
Lugoj
Buzãu
Cluj-Napoca
Deva
Brazi, PH
Craiova
Bistriþa
Lugoj
Cluj-Napoca
Teiuº
Mosoaia, AG
Câmpina
Cristian, BV
Cluj-Napoca
Braºov
Lugoj
Târgoviºte
Târgoviºte
Roman
Craiova
Rupea, BV
Deva
Deva
Bucureºti
Piteºti
Schela, GJ
Timiºoara
Lugoj
Bucureºti
Beclean, BN
Braºov
Vãlenii de Munte, PH
Baia-Mare
Craiova
Craiova
Craiova
Cluj-Napoca
Maieruº, BV
Câmpulung, AG
Bucureºti
Bucureºti
Craiova
Craiova
Maieruº, BV
Giurgiu
Craiova
Mangalia

Luminiþa Achim
Gheorghe & Georgeta Bãleanu

Florina Bãnicã
Maria & Costache Belciug

Benedek Zsolt
Maria Bercea

Anica & Ionel Birgean
Alexandrina Butnaru

Dina & Gheorghe Cãruntu
Gabriela Cãsãlean

Mitriþã & Mihaela Cercelaru
Oana Cilibiu

Ana Maria Cordoº
Florica Crãciun

Emilia & Ioan Cristea
Adriana & Petru Cristea
Marian & Mariana Dima
Eugenia & Paul Dogaru

Vasile & Dorina Drãguºel
Ligia Drãjan

Mircea & Maria Firescu-Nãdejde
Avram & Dorica Florea

Marcela Florea
Lucreþia & Mircea Florea

Marina & Vasile Gândulescu
Marilena Gheorghe

Bogdan Ghirdã
Florin Goia

Ioan & Minerva Goia
Marius Ioncescu
Mariana Ionescu

Elena & Ioan Lupulescu
Alexandrina Marza

Ioan & Ecaterina Micula
Alexandra Mihai

Viorica Mircea
Cãlin & Rosana Niþu

Eugeniu Olteanu & Elena ªtir
Irina Oniga

Constantin & Mihaela Pãtru-Mic
Angelica Pãtru-Mic

Maria Petre
Maria & Gavrilã Pop

Georgeta & Vasile Radu
Marius & Claudia Scrada

Doina Simion
Ruxandra ªtefãnescu

Violeta & Florentin Stoenicã
Narcisa Tiulete

Turk Adele
Olimpia Turmac

Emilia & Horia Virbãnescu
Vasile Zodilã

Mariana Ionescu
Avram & Dorica Florea
Alexandrina Butnaru
Silvia & Gheorghe Paiuc
Benedek József Mihály & Judit
Eugenia Florea
Gheorghe & Georgeta Bãleanu
Ildikó Ungureanu
Ileana & Eugen Cirlea
Ion & Dorina Ciolac
Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu
Mihai Cilibiu
Claudia Iloie
Anica & Ionel Birgean
Dina & Gheorghe Cãruntu
Emilia & Ioan Cristea
Maria Pavel
Lucreþia & Ion Brezeanu
Elena & Ioan Tãbãraº
Daniel Cifor
Daniela Þiþeiu
Ioan & Ecaterina Micula
Elena & Aurel Bãrbuþã
Marcela Florea
Elena Grancea
Narcisa Tiulete
Bucurel & Gyöngyike Ghirdã
Gabriela Cãsãlean
Florin Goia
Marian & Iuliana Ioncescu
Camelia Catrina
Geanina Geonea
Ion Savin
Paraschiva & Rusalin Lenga
Elena & Virgil Angelescu
Telica & Viorel Brumar
Szõcs Ibolya & Árpád
Constantin & Manuela Belciug
Angelica & Ioan Lucuþ
Paula & Claudiu Vasilescu
Constantin & Mihaela Pãtru-Mic
Adriana Lauran
Telica & Viorel Brumar
Turk Adele
Gheorghe & Ioana Toboºaru
Marian Militaru
Florica ªtefãnescu
Livia & Laurenþiu Stoenicã
Maria Petre
Cãlin & Rosana Niþu
Lucica & Dan Samoilã
Marinela & Renato Goldiº
Olimpia Turmac
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