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untem deja în mijlocul anului. Am parcurs jumătate din drumul lui 2007 
şi avem încă atâtea de făcut. Iunie este luna potrivită pentru a privi 
înapoi, să vedem unde ne aflăm faţă de ţelurile stabilite în decembrie, 

anul trecut. În timpul acestei retrospective, asiguraţi-vă că vă opriţi un 
moment, că vă bucuraţi de succesele înregistrate până acum şi identificaţi 
capitolele la care aţi rămas în urmă. Concentraţi-vă asupra lor şi munciţi 
pentru a le îmbunătăţi, astfel încât să aveţi parte de o a doua jumătate a anului 
în forţă.  

cursa ce urma să înceapă. Când frâna a fost eliberată, toată energia lor 
Din punct de vedere global, compania este în grafic. În toate părţile lumii se 

încătuşată s-a dezlănţuit, iar sania a pornit printr-o zvâcnire. Câinii trăgeau 
observă o creştere stabilă şi este emoţionant să simţi energia şi pasiunea 

sania prin zăpadă în linişte, urmându-l pe primul, care conducea, fără să se 
care însufleţesc familia noastră de distribuitori. Pasiunea şi înflăcărarea sunt 

plângă, concentraţi 100% pe ceea ce aveau de făcut. Eram captivat de voinţa 
foarte importante în industria în care ne desfăşurăm activitatea. Cu ajutorul 

pe care o afişau acei câini. Imediat după ce ne-am oprit au început iarăşi să 
lor putem realiza mai mult decât cu ajutorul tuturor celorlalţi factori la un loc. 

latre şi să sară până când au fost din nou înhămaţi pentru drum.
Pasiunea şi înflăcărarea reprezintă motorul şi combustibilul afacerii noastre. 
Abilitatea de a transmite şi celorlalţi entuziasmul şi convingerea voastră va 

Câinilor părea că le place libertatea pe care le-o oferă alergarea şi trăgeau determina succesul afacerii pe care aţi început-o. Totuşi, fiţi cu băgare de 
sania cu toate puterile lor, 100% din timp. Iar dacă unul dintre ei încetinea sau seamă la dictonul: „Dacă mă motivezi, dar nu mă pregăteşti, tot ce vei reuşi 
obosea, câinele care îi era partener intervenea imediat pentru a-l încuraja sau va fi să mă frustrezi!” Căutaţi să vă îmbunătăţiţi constant cunoştinţele şi 
corecta, pentru ca apoi să tragă de două ori mai tare, ca exemplu pentru cel abilităţile şi, astfel, veţi spori energia şi pasiunea pentru ceea ce faceţi.
care rămăsese în urmă – după câteva momente amândoi trăgeau sania din 
nou, la unison. Nimic nu le stătea în cale; şi-ar fi urmat conducătorul orbeşte, 

A fost impresionant să particip, recent, la Raliul European/Profit Sharing şi 
chiar dacă acesta i-ar fi condus înspre copaci sau stânci. Chiar şi atunci când 

Raliul Mondial, care s-au desfăşurat anul acesta în Scandinavia. Au fost unele 
sania s-a răsturnat şi pasagerii au zburat într-un banc de zăpadă, câinilor nu 

dintre cele mai reuşite evenimente motivaţionale la care am luat parte. 
le-a păsat – au început să alerge şi mai repede, întrucât sania era mai uşoară 
datorită celor câţiva distribuitori Forever care ajunseseră în troiene.

Mulţumesc tuturor celor implicaţi în organizarea acestor evenimente 
incredibile. 

Ce dimineaţă fascinantă, plină de inspiraţie datorită exemplului pe care ni l-
Celor peste 9000 de distribuitori prezenţi le mulţumesc pentru efortul pe au dat câinii. Câtă energie canalizată – nimic nu putea să le oprească 

care l-au făcut pentru a fi alături de noi. progresul. Dacă putem să fim atât de hotărâţi ca ei – să fim hotărâţi să tragem 
Celor care s-au calificat în număr record la Raliul European şi câştigătorilor în continuare, indiferent de obstacolele, obiecţiile şi provocările ce pot apărea 

Profit Sharing: felicitări şi vă aşteptăm cu nerăbdare pe toţi la Raliul European şi să lucrăm în armonie cu echipa noastră – atunci succesul ne va fi 
din 2008, care se va desfăşura în Budapesta. nemăsurat, iar pasiunea şi înflăcărarea pentru ceea ce facem va depăşi 

Pentru Ulf Oscarson şi staff-ul lui, care ne-a găzduit: aţi făcut o treabă capacitatea noastră de înţelegere.
minunată!

Acum, când intrăm în a doua jumătate a anului 2007, 
Dintre numeroasele evenimente promiteţi-vă că veţi fi mai asemănători acelor câini. Şi 
interesante la care am avut ocazia să vă garantez că veţi iubi sentimentul de a zbura prin 
luăm parte, unul dintre cele mai zăpadă, simţind vântul rece pe faţă, complet 
fascinante a fost momentul în care responsabili de destinul propriu.
ne-am plimbat cu sania: opt câini 
puternici au tras sania în care ne 
aflam, de-a lungul frumoaselor 
peisaje suedeze, la viteze care îţi taie 
răsuflarea. Era nemaipomenit să-i 
priveşti; am fost captivat de pasiunea, 
energia şi dorinţa lor de a reuşi,  
indiferent de obstacole. În timp ce ne 
pregăteam să plecăm, săniile erau 
ancorate în pământ, cu frânele puse 
pentru că imediat ce câinii erau 
înhămaţi, erau gata de drum. Câinii 
trăgeau de hamuri, lătrând, sărind şi 
încurajându-se unul pe altul pentru 

Mesajul Preşedintelui 

S

Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan
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una trecută a fost extraordinară din toate punctele de vedere. O privire 
asupra curbei vânzărilor arată că ne-a adus nu doar recordul 2007, ci 
şi o creştere de 20% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. Felicitări 

tuturor! 

voi a făcut posibil acest urcuş impresionant. Succesul fiecăruia dintre voi 
A fost luna întâlnirilor cu oameni remarcabili - Berkics Miki, unul dintre contează enorm la succesul ţării întregi. Fără oricare dintre voi Forever 
prietenii echipei României, unul dintre distribuitorii de top european, care România nu ar fi vulturul care ia cu asalt marile înălţimi.
redefineşte permanent standardele reuşitei în afacerea Forever, omul care nu 
are astâmpăr atunci când planul de marketing al companiei ne oferă o nouă Haideţi să ducem numele ţării noastre acolo unde îi este locul! Este timpul să 
provocare. El arată că se poate întotdeauna mai mult. Prezenţa sa la ultimul ne gândim deja la noul Raliul european care va avea loc în 22-23 februarie, la 
nostru Success Day a însemnat un impuls fantastic pentru cei care şi-au pus Budapesta. Să ne pregătim din timp pentru a fi printre cei care vor culege 
ca limită doar cerul. Mai ales că Miki ne-a dezvăluit cu atâta naturaleţe şi roadele acestui program unic oferit de companie. Calificările încep din 1 iulie, 
dezinvoltură metode simple, care acţionează cu adevărat fără greş. Iar mai devreme cu o lună decât în alţi ani. Avem toate motivele, toate şansele, 
întâlnirea pe care a susţinut-o cu liderii a fost un training-eveniment. Aici am toate mijlocele să reuşim. Trebuie doar să ne propunem cu adevărat şi să 
aflat micile-mari secrete care l-au propulsat pe Miki nu doar între cei mai buni menţinem ritmul.
din Forever International, ci de-a dreptul în istoria acestei companii. Am aflat Fii la această sărbătoare europeană unde te poţi convinge personal că 
ce avem de făcut dacă ne dorim să realizăm programul Profit Sharing. În 2006 Forever Living Products este o adevărată şcoală a miracolelor. Vino să cunoşti 
au obţinut această victorie unsprezece distribuitori din Romania. Miki ne-a personal liderii acestei companii, să simţi pulsul evenimentelor sale. Şi, 
asigurat că, urmând cu perseverenţă măcar una dintre variantele prezentate indiferent dacă eşti lider sau începător, aminteşte-ţi în fiecare dimineaţă: 
de el, la anul pot urca pe scena premiilor cel puţin de două ori mai mulţi acceptă toate provocările companiei, angajează-te în toate programele sale. 
colaboratori din echipa noastră. Vă invităm să testăm cu toţii paşii pe care el Doar aşa ajungi la succesul pe care îl vrei, succesul pe care îl meriţi, succesul 
însuşi i-a urmat şi să-i adeverim previziunea. fără limite.

Cros-ul şi Success Day-ul lunii mai au fost întâlniri de zile mari. Am aniversat Vă dorim să folosiţi forţa pe care o dăruieşte Forever, vă dorim să ajungeţi 
29 de ani de când a prins viaţă un vis care a schimbat faţa planetei. Douăzeci dincolo de imposibil,
şi nouă de ani în care Forever Living Products a devenit o companie-fenomen, 
cu impact în existenţa a milioane şi milioane de oameni. Am avut invitaţi 
speciali ca Berkics Miki şi multicampioana Elisabeta Lipă, speakeri speciali şi 
un public de excepţie. Datorită fiecăruia dintre voi, cei prezenţi în sală, 
această sărbătoare a succeselor Forever a avut un magnetism care ne-a 
oferit energie şi sprijin pentru următoarele noastre ţeluri. Pentru culmile pe 
care suntem gata să ajungem primii.

Explozia de vânzări a lunii mai, reuşitele echipei noastre la tripla întâlnire de la 
Stockholm arată că ne aflăm într-un moment unic. Este anul nostru, este anul 
Forever România! Vă felicităm pe fiecare în parte. Succesul fiecăruia dintre 

L
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„Explozia de vânzãri a lunii mai, 

 reuºitele echipei noastre la tripla 

 întâlnire de la Stockholm aratã 

 cã ne aflãm într-un moment unic. 

 Este anul nostru,  este anul Forever România!“

Dr. Szocs Gábor & Dr. farm. Szocs Dóra
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În topul remediilor naturale

Bacteriile de care avem nevoie 
       în Forever Active Probiotic

 Cu toţii găzduim în şi pe corpul nostru milioane de bacterii, care joacă un rol 

important în apărarea împotriva patogenilor. De câţiva ani se vorbeşte din ce 

în ce mai mult despre probiotice. Sunt aceste bacterii într-adevăr benefice 

pentru sănătate? 

Ce sunt bacteriile „bune”? Bacteriile „bune” încep să ne colonizeze tractul digestiv 
încă din primele clipe după naştere. Sunt absolut necesare pentru o digestie adecvată şi 
prevenirea proceselor de fermentaţie acidă în intestine. 

Ce sursă de probiotice să aleg? 
Cunoaştem cu toţii produsele lactate cu bifidus essensis sau lactobacili; ceea ce nu ştim 
este că aceştia se descompun, datorită condiţiilor acide, înainte de a-şi atinge ţinta, înainte 
de a ajunge în intestin şi astfel bacteriile bune nu sunt lăsate să-şi facă treaba aşa cum ar 
trebui.
Cea mai bună sursă de bacterii probiotice o reprezintă suplimentele alimentare, iar Forever 
Living Products îţi oferă exact ceea ce ai nevoie: Forever Active Probiotic - singurul produs 
de acest gen care conţine şase tipuri diferite de probiotice şi nu necesită refrigerare. De asemenea, 
tehnologia de încapsulare exclusivă, patentată, pe bază de gelatină de peşte protejează fragilele capsule şi 
eliberează combinaţia unică de bacterii numai după ce acestea ajung la destinaţia dorită din intestinul gros.

Cum acţionează Forever Active Probiotic?
împiedică reproducerea şi răspândirea bacteriilor dăunătoare. Cele şase tipuri de bacterii conţinute de 
Forever Active Probiotic se hrănesc cu aceleaşi substanţe ca şi bacteriile „rele”, astfel încât acestea nu 
mai au cu ce se hrăni.
descompun alimentele pe care le mâncăm, furnizând astfel energie pentru celulele din intestin. 
împiedică pătrunderea bacteriilor dăunătoare în organism prin pereţii intestinelor. 
contribuie la formarea vitaminelor vitale în organism şi la buna funcţionare a sistemului digestiv. 
ajută la reducerea nivelului colesterolului în sânge.

Iată numai câţiva dintre factorii care influenţează sănătatea tractului digestiv şi de ce ar trebui să ne 
suplimentăm dieta cu Forever Active Probiotic:

o dietă săracă, bazată pe alimente grase, alcool şi prea puţine fibre din fructe, legume şi cereale integrale.
mesele neregulate.
alimentele contaminate de bacterii.
tratamentul pe bază de antibiotice; acestea distrug în aceeaşi măsură bacteriile rele cât şi pe cele bune, 
făcând sistemul digestiv vulnerabil faţă de colonizarea bacteriilor dăunătoare.
stresul – studii recente arată că stresul afectează sistemul digestiv.
călătoriile îndepărtate, care pot deregla tranzitul intestinal.  

Câte o capsulă de Forever Active Probiotic pe zi contribuie la o digestie sănătoasă, la absorbţia substanţelor 
nutritive şi, nu în ultimul rând, la menţinerea echilibrului şi a sănătăţii organismului. 
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Probioticele sunt parte a sistemului nostru imunitar şi ajută la prevenirea infecţiilor? Există un risc crescut de 
infecţie atunci când probioticele lipsesc din organism. Studii recente leagă infecţiile post-operatorii de nivelul 
scăzut de probiotice din organism.
Efectele acestor bacterii „bune” sunt potenţate de acţiunea gelului de Aloe vera, cu care acţionează sinergic şi 
care oferă probioticelor un mediu ideal de acţiune?

Ştiaţi că...

Produsele Forever nu sunt medicamente, deoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv 
al unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. Pentru orice problemă de ordin medical se impune consult efectuat de medicul de familie.
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Abordarea cuceririi unui munte înalt seamănă mult cu afacerea noastră. Este Întâlnirea cu FOREVER LIVING PRODUCTS s-a produs atunci când îmi 
nevoie de o sănătate excelentă, de o pregătire teoretică, tehnică, fizică şi pierdusem în parte “raţia de libertate” şi încetasem, practic, să mai visez. Din 
psihică foarte bună, datorate unui antrenament temeinic. Dar înainte de momentul deciziei, în cinci luni de zile m-am calificat la nivelul de Manager, 

mulţumită unei echipe de sponsori dedicaţi – toate este nevoie de o DECIZIE.
Managerii Ioana Calotă, Mihaela Sandu şi 
Dragoş Postelnicu, Soaring Manager – şi cu o KILLIMANJARO - acoperişul Africii, cu înălţimea lui de 5895 
echipă care s-a format şi a lucrat „ca la carte” metri, constituie o atracţie permanentă pentru alpiniştii 
– Manager Sofica Iancu, Asistent Manager amatori şi profesionişti. De la poarta de intrare în Parcul 
Firuţa Roşca, Supervizorii Carmen Praoveanu, Naţional Killimanjaro – Tanzania sunt necesare cam cinci zile 
Elena Nedelea şi mulţi, mulţi alţii.de mers, la început pe o cărare mai lată printr-o pădure 

luxuriantă, apoi cărarea se îngustează, vegetaţia începe să 
Le mulţumesc tuturor, mulţumesc Forever dispară, astfel încât, la baza muntelui propriu-zis, peisajul 
pentru aceste produse minunate care m-au este cu totul şi cu totul altul. Pare monotonă şi puţin 

însoţit şi ajutat permanent, mulţumesc familiei mele, soţiei mele, care m-a spectaculoasă, însă această etapă este esenţială pentru acomodarea la 
sprijinit de la început, iar acum construim împreună afacerea, mulţumesc efortul specific şi aclimatizarea cu aerul din ce în ce mai rarefiat. Orice 
marii familii FOREVER pentru spiritul profund uman de dezvoltare şi încercare de a scurta această perioadă reduce drastic încercarea de reuşită şi 
manifestare a valorilor reale, mulţumesc lui Rex pentru marea şansă pe care se poate încheia dramatic, însă tot timpul ai lângă tine o echipă care te susţine 
ne-o dă fiecăruia dintre noi: de a visa şi de a lupta pentru realizarea viselor -  şi un ghid care ştie exact ceea ce trebuie făcut. (Vă sună cunoscut, nu?) 
şi pentru că ne învaţă permanent, prin exemplul personal, că suntem născuţi 
pentru a fi învingători şi liberi. 
DECIZIA este a fiecăruia – 
ALEGEŢI  LIBERTATEA şi ne vom 
vedea DINCOLO DE VÂRF.

Anunţ important: 
În perioada februarie – mai 2012 
se organizează prima expediţie 
integral FOREVER ROMÂNIA 
pentru cucerirea celui mai înalt 
vârf din lume EVEREST - 
HIMALAYA. Pentru înscrieri şi 
relaţii suplimentare contactaţi-mă.

Asaltul final începe undeva la miezul nopţii, la lumina lunii şi a lanternelor, cu 
paşi mici, apăsaţi şi ochii aţintiţi la rucsacul celui din faţa ta, cu răsuflarea din 
ce în ce mai greoaie … gândeşti tot mai lent (ce caut eu aici, când 99% dintre 
oameni dorm liniştiţi în patul lor?). Însă nu te poţi opri, ţi-ai programat 
amănunţit urcuşul … eşti într-o echipă … au mai reuşit şi alţii înaintea ta … 
pare că nu se mai termină … dar ai ÎNCREDERE. Ai încredere în ghid, echipă 
şi, nu în ultimul rând, ai încredere în TINE şi în VISUL TĂU. 

Ascensiunea este astfel planificată încât pe vârf ajungi atunci când primele 
raze ale soarelui luminează orizontul şi muntele ţi se arată în toată 
splendoarea lui. Deşi eşti aproape epuizat, oboseala dispare ca prin minune 
în faţa perspectivei ce ţi se deschide, eşti deasupra norilor – poate omul de la 
cea mai mare înălţime din acel moment – îţi poţi imagina absolut orice 
(inclusiv o sală incendiară care aplaudă apariţia ta pe scena SUCCESS DAY), 
trăieşti clipa la cote maxime, te bucuri, plângi, te gândeşti la cei dragi de 
acasă, te îmbrăţişezi cu cei din echipă, le mulţumeşti tuturor şi primeşti 
mulţumirile lor – nu ai fi reuşit fără echipă, iar tu eşti un om de echipă. 
(Însemnări de călătorie – 5 februarie 2007, ora 5,20 – 6,20 ora României, 
vârful Killimanjaro).

Timp de aproape 20 de ani de carieră militară şi sportivă, am asemuit 
libertatea cu zborul, căţărarea, alunecarea pe  apă şi pe zăpadă, având şansa 
ca prin specificul meseriei să trăiesc liber pentru câteva săptămâni pe 
an.

Visuri împlinite

Florian Dinu, 
Manager

„Nu muntele este 
cel pe care-l cucerim, 

ci pe noi înºine.“   
Edmond Hillary



Eveniment

Ne-am reunit cu mic, cu mare, cu părinţi, bunici, copii şi prieteni la cea de-a patra ediţie a 
crosului „Fii sănătos cu Aloe vera”, eveniment care a devenit deja o tradiţie şi câştigă în 
fiecare an tot mai mulţi simpatizanţi. 

13 mai 2007, ora 9 dimineaţă – intrarea în parcul Herăstrău era neîncăpătoare pentru 
mulţimea celor care au ales să petreacă ziua de duminică alături de Forever. La mesele de 
înscriere era forfotă mare, pe aleile din jurul scenei participanţii îşi făceau deja încălzirea 
pentru cursa de 4 kilometri. Răzvan Spiridon, moderatorul celei de-a patra ediţii a crosului „Fii 
sănătos cu Aloe vera”, le-a vorbit participanţilor despre valorile promovate de compania 
noastră, despre cât de important este să avem un stil de viaţă sănătos şi echilibrat, în care să 
îmbinăm armonios o alimentaţie corectă şi o „porţie” zilnică de mişcare. 

13 mai 2007 a fost zi de sărbătoare în marea familie Forever. Am aniversat 29 de ani de 

existenţă a Forever Living Products International în spiritul valorilor pe care compania 

noastră le promovează de aproape 30 de ani: cele mai valoroase resurse ale naturii pentru 

o stare de bine a organismului, mişcare pentru un corp sănătos şi un spirit mereu tânăr.

Răzvan Spiridon

Elisabeta Lipă
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La ora 10, startul crosului a fost dat de marea campioană Violeta Beclea, iar în scurt timp cei mai rapizi concurenţi se aflau deja la linia de sosire.
Participanţii s-au reunit la intrarea în parc, iar atmosfera a fost întreţinută de un concert al trupei Simplu. Cu toţii am fredonat şi am dansat în ritmurile melodiilor 
bine cunoscute şi antrenante.

Nici n-am simţit când a trecut timpul şi a sosit momentul mult aşteptat al premierii câştigătorilor la toate categoriile de vârstă. Au fost din nou alături de noi 
nume mari ale sportului românesc, sportive de talie internaţională şi olimpică, datorită cărora imnul României a răsunat de atâtea ori de pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumurilor competiţionale: Elisabeta Lipă, Andreea Răducan, Viorica 
Susanu, Doina Ignat şi, desigur, cea care a dat startul crosului, Violeta Beclea. 

În aplauzele celor prezenţi, câştigătorii şi-au primit premiile, iar fericiţii participanţi la tombolă au intrat în posesia celor 30 de rucsaci, 10 I-pod-uri şi un 
televizor LCD.
 

A fost o zi plină, în care am înţeles că depinde doar de noi să avem un stil de viaţă sănătos şi echilibrat. Le mulţumim celor care au contribuit la reuşita acestui 
eveniment, suntem onoraţi că le-am avut alături de noi pe marile campioane şi vă aşteptăm cu drag în 2008, la a cincea ediţie a crosului Forever.
 

   Până atunci, „Fiţi sănătoşi cu Aloe vera!

„

Andreea 
Răducan

Viorica 
Susanu

Doina 
Ignat

SIMPLU

foreverliving.com



De la primul Bonus Recapitulativ pe care îl primesc, noii distribuitori văd clar Cum se calculează bonusul
cum se aplică procentele corespunzătoare de bonus la comenzile din liniile 

Prima secţiune descrie modalitatea de calcul al bonusului. Începând cu lista 
lor inferioare, pentru a determina sumele care li se cuvin pentru eforturile lor 

tuturor comenzilor făcute şi distribuitorii din linia sponsorială inferioară, 
de sponsorizare şi instruire. Pot observa, de asemenea, progresul făcut 

această secţiune cuprinde informaţii precum: data comenzii, numărul de 
pentru calificarea la noi nivele în Planul de marketing. Pentru tot mai mulţi 

identificare şi numele distribuitorului, numărul comenzii, punctele credit 
distribuitori, Bonusul Recapitulativ este o importantă sursă de motivare, 

aferente comenzii, procentul de bonus aplicat, preţul recomandat de vânzare 
întrucât văd cum echipa lor creşte şi primesc bonusuri de la comenzile unor 

pe baza căruia se calculează bonusul şi suma totală a bonusului 
persoane pe care nici măcar nu le cunosc. O interpretare corectă şi atentă a 

corespunzător comenzii respective. Dacă în dreptul procentului se regăseşte 
Bonusului Recapitulativ le arată ceea ce trebuie să facă pentru a se califica la 

un *, aceasta înseamnă că punctele credit sunt non-manageriale şi, prin 
programele stimulative, precum Programul de Maşină sau Profit Sharing. 

urmare, contează pentru calificarea la Bonusul de Conducere şi la Profit 
Bonusul Recapitulativ este o garanţie că eforturile distribuitorilor sunt 

Sharing. La sfârşitul listei comenzilor este indicat totalul punctelor credit 
răsplătite la adevărata lor valoare, motivându-i să-şi dezvolte tot mai mult 

realizate şi bonusul obţinut. Dacă sunteţi calificat la Programul Stimulativ de 
afacerea. Bonusul Recapitulativ este împărţit în cinci secţiuni, iar nivelul 

Merit, veţi regăsi pe listingul lunar şi suma plătită pentru acest program, în 
ocupat în Planul de Marketing este cel care determină câte dintre aceste cinci 

funcţie de nivelul la care sunteţi calificat. La final este indicată suma totală a 
secţiuni apar pe Bonusul Recapitulativ.

bonusurilor pe care le veţi primi pentru luna care tocmai s-a încheiat. 

8

Util

Bonusul Recapitulativ - 
Ai un instrument util 
de construire a afacerii

Traducere şi adaptare după un articol din revista Forever SUA

Încă de la fondarea companiei Forever Living Products, în 1978, specialiştii noştri şi-au dedicat eforturile 

pentru ca distribuitorii să fie corect informaţi cu evidenţa lunară a bonusurilor şi a modalităţii de calcul 

pentru acestea. Bonusul Recapitulativ a fost creat cu grijă şi atenţie. De-a lungul ultimilor 29 de ani a fost 

dezvoltat şi îmbunătăţit, pentru a deveni instrumentul util de lucru de care beneficiază astăzi peste opt 

milioane de colaboratori Forever din întreaga lume. 
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Evidenţa punctelor credit Profit Sharing
A doua secţiune a Bonusului Recapitulativ este reprezentată de evidenţa A treia secţiune a Bonusului Recapitulativ vă arată progresele pe care le-aţi 
punctelor credit. Acestea sunt împărţite în: pc active, pc non-manageriale, pc făcut pentru calificarea la Profit Sharing într-un mod care vă permite să ştiţi 
personale şi non-manageriale, pc ale grupului de Manageri, pc totale (pc „dintr-o privire” câte puncte credit din fiecare categorie vă mai trebuie pentru 
personale, pc non-manageriale şi pc ale grupului de Manageri), pc totale de la a vă califica la nivelul 1 al acestui extraordinar program stimulativ. 
începutul anului, pc pentru Super Raliul Forever, pentru a vă ajuta să aveţi o 
evidenţă exactă şi corectă a punctelor credit acumulate pe parcursul lunii şi, Super Raliul Forever
în consecinţă, pentru a şti ce trebuie să faceţi pentru calificarea la programele 

A patra secţiune a Bonusului Recapitulativ vă arată câte puncte credit aţi stimulative oferite de companie.
acumulat pentru calificarea la Super Raliul Forever. Perioada de calificare la 
acest eveniment este 1 aprilie – 31 martie, prin urmare totalul reflectă 

Pc totale active această perioadă.
Reprezintă suma punctelor credit acumulate pe baza comenzilor personale şi 
a celor de la noii distribuitori care nu au urcat încă la nivelul de Asistent 

Pc ale liniilor manageriale inferioareSupervizor. Aceste puncte credit vă determină statutul de „Activ” în fiecare 
lună (suma lor trebuie să fie minim 4 pc, din care cel puţin 1 pc în nume Ultima secţiune a Bonusului Recapitulativ prezintă o listă a Managerilor din 
personal). prima dvs. generaţie. Punctele credit indicate aparţin Managerului din echipa 

primei generaţii care a totalizat cele mai multe puncte credit în luna 
respectivă. Se menţionează, de asemenea, în a câta generaţie faţă de dvs. Pc totale non-manageriale
este Managerul respectiv, dacă a fost activ în timpul lunii, dacă este Includ punctele credit de la toţi distribuitorii din echipa dvs. care nu au atins 
Recunoscut, Moştenit sau Transferat. Această informaţie este utilă pentru a încă nivelul de Manager (cu excepţia pc personale).
determina cerinţele necesare calificării la Bonusul de Conducere în luna 
următoare. Pc personale şi non-manageriale

Dacă sunteţi Manager, aceste puncte credit determină calificarea dvs. la 
Bonusul de Conducere.

Pc ale grupului de Manageri
Acestea sunt punctele credit pe care le primiţi pentru comenzile 
distribuitorilor care sunt în liniile dvs. manageriale inferioare. Aceste puncte 
credit sunt în mod automat calculate la 40% pentru prima generaţie, 20% 
pentru a doua generaţie şi 10% pentru a treia generaţie de Manageri din 
echipa dvs.

Pc totale
Reprezintă totalul punctelor credit enumerate mai sus. Acest total vă permite 
calificarea la Programul Stimulativ de Merit şi la Super Raliul Forever.

Pc totale de la începutul anului până în prezent
Reprezintă totalul punctelor credit acumulate de la începutul anului până la 
data emiterii respectivului Bonus Recapitulativ. Este important de ştiut că 
acest total include doar punctele credit acumulate în lunile în care aţi fost 
activ (aţi realizat minimum 4 pc totale active) şi, dacă sunteţi la nivel de 
Manager, punctele credit acumulate în lunile în care v-aţi calificat pentru 
Bonusul de Conducere.

De aproape 30 de ani, Forever Living Products trimite colaboratorilor săi, pe 
data de 15 a fiecărei luni, Bonusul Recapitulativ aferent lunii care tocmai s-a 
încheiat. Puteţi consulta, de asemenea, volumul vânzărilor echipei Dvs. 
accesând site-ul oficial al companiei, www.foreverliving.com

Suntem deplin recunoscători Departamentului Informatic al companiei, 
condus de Steve Itami, care a pus la punct structura listingului lunar de bonus 
pentru ca milioane de colaboratori Forever din întreaga lume să-şi poată 
dezvolta o afacere serioasă şi solidă. Vă invităm să folosiţi cu încredere acest 
instrument de lucru deosebit de util şi să vă încurajaţi echipele să devină tot 
mai motivate şi să profite tot mai mult de oportunitatea Forever!



10 iunie 2007 ,  Nr. 98

Success Day aniversar

Evenimentul a început în forţă, cu un film despre povestea Forever Living 
Products International, film care a pus în lumină ascensiunea incredibilă a 
companiei noastre, dar şi forţa unui vis. Managerii Generali ne-au vorbit 
despre lupta cu noi înşine, despre autodepăşire, arătându-ne încă o dată că 
puterea de reuşită se află numai în noi.

Le mulţumim din suflet gazdelor acestui eveniment, Dana 
şi Dorin Ion, Senior Manageri, care au mobilizat sala şi au 
însufleţit atmosfera. Au moderat spectacolul cu dragoste şi 
entuziasm, astfel încât au reuşit să transmită celor aproape 
4000 de spectatori sentimentul de sărbătoare şi bucurie. 

Gazde: Dana şi Dorin Ion, Senior Manageri

Din nou Success Day aniversar: de această dată, Forever Living Products 

împlineşte 29 de ani. Am sărbătorit, alături de întreaga familie Forever, 

succesul neîntrerupt al afacerii noastre, i-am sărbătorit pe Rex, Gregg, Aidan, 

pe distribuitorii de pretutindeni, pe dumneavoastră. 

ELENA

Berkics Miklós  
Diamant-Safir Manager 
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Dr. farm. Szocs Dóra
Manager General

Mircea Olariu
Soaring Manager 

Daniel Parascan
Senior Manager 

Maria Parascan
Senior Manager 

Calificaţi Profit Sharing 

foreverliving.com

Dr. Szocs Gábor
Manager General

Barabás Edith

Şi nu în ultimul rând îi 
mu l ţumim d in  su f l e t  
invitatului nostru special din 
Ungaria, Berkics Miklós, 
Diamant-Safir Manager, 
pentru că a acceptat să ne 
vorbească despre reuşita 
lui, ne-a arătat o nouă 
abordare a afacerii şi ne-a 
dat încredere în forţele 
proprii. 

Răzvan Pocaznoi
Manager 
Răzvan Pocaznoi
Manager 

Le mulţumim tuturor celor care au urcat pe scenă şi ne-au împărtăşit experienţele lor în drumul către succes: 
domnului Mircea Olariu, Soaring Manager, care ne-a îndemnat să profităm cât mai mult de oportunitatea minunată pe 
care ne-o oferă Forever; doamnei Elisabeta Lipă care ne-a oferit încă o dată exemplul reuşitei, prin perseverenţă, 
muncă şi modestie; familiei Daniel şi Maria Parascan, Senior Manageri, pentru că ne-au arătat că programul Profit 
Sharing poate reprezenta o provocare pentru fiecare dintre noi; domnului Răzvan Pocaznoi, Manager, care ne-a vorbit 
despre spiritul Forever - mereu tânăr şi întotdeauna deschis noilor provocări. 



12 iunie 2007 ,  Nr. 98

Success Day aniversar

Îi felicităm cu drag pe toţi cei care au mai urcat o treaptă în planul de 
marketing şi s-au calificat la nivelurile de Asistent Supervizor, Supervizor, 
Asistent Manager, Manager, Senior Manager, Soaring Manager, Programul 
Stimulativ de Merit. Felicitări şi vă urăm să vă depăşiţi performanţele, să 
hrăniţi vulturul din voi! Totodată, i-am aplaudat şi i-am felicitat pe toţi cei care 
ne-au reprezentat cu cinste ţara la Raliul European, Raliul Mondial şi Profit 
Sharing, precum şi pe cei care vor face numele României mai cunoscut la 
Super Raliul Forever din Anaheim, Statele Unite. Am cântat şi am dansat 
alături de Nico şi trupa Teatrului de Revistă din Ploieşti, alături de Elena 
Gheorghe şi formaţia ei. Am stat cu sufletul la gură în timpul reprezentaţiei de 
excepţie a gimnastelor Golden Team Romania. Nici nu ne-am dat seama când 
a trecut timpul şi am ajuns la finalul unui Success Day parcă mai special şi mai 

reuşit decât oricând. 

Asistent Supervizori

Asistent Supervizori

Asistent Manageri Nico

Supervizori

„Fii sănătos cu Aloe vera“ - premianţi cros

Felicitări din suflet şi distribuitorilor care au urcat pe podiumul crosului „Fii 
sănătos cu Aloe vera”.  Vă mulţumim că aţi participat la această competiţie şi 
vă felicităm pentru exemplul pe care îl daţi celor din jur.
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Am învăţat multe din acest spectacol, am trăit momente 
de bucurie alături de invitaţii noştri şi am rămas cu un 
singur gând: nimic nu e prea greu atunci când suntem 
convinşi de ceea ce facem şi când suntem înconjuraţi de 
prietenii şi familia Forever. În Forever succesul depinde 
numai de noi. 

Vă aşteptăm cu drag la 

următorul Success Day, pe 21 iulie 

la Sala Polivalentă din Bucureşti!

Manageri

Senior ManageriRomanian Golden Team

La mulţi ani Forever, la mulţi ani tuturor!

Programul Stimulativ de Merit

Petru & Gheorghiţa Vasin, Soaring Manageri

Super Raliul Forever 
ANAHEIM - SUA

Cea mai bună galerie
Echipa Olteniei
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Triplul eveniment Forever desfăşurat în acest an în Suedia, la Stockholm, a fost o premieră în istoria 

companiei: peste 8000 de colaboratori Forever din întreaga lume au fost parte a unui spectacol grandios în 

cea mai mare clădire sferică din lume, Globen Arena. Ne-am bucurat de întâlnirea specială cu Rex, Gregg 

şi Aidan, am fost alături de cei mai buni distribuitori Forever, am admirat parada costumelor şi înmânarea 

cecurilor Profit Sharing. Atmosfera a fost incendiară, spectacolul deosebit, iar echipa României a 

demonstrat că merită să fie în topul ţărilor Forever. Am revenit acasă motivaţi şi animaţi de dorinţa de a 

participa, alături de echipele noastre, la Raliul European din 2008, ce va avea loc la Budapesta, în Ungaria. 

Perioada de calificare va fi 1 iulie – 31 octombrie 2007. Forever ne oferă tuturor şansa de a privi lumea de 

pe poziţia învingătorilor, iar pentru aceasta nu trebuie decât să avem încredere în companie, în produse, în 

Planul de maketing şi să promovăm cu seriozitate şi entuziasm oportunitatea extraordinară de a ne 

dezvolta propria afacere.

Condiţiile de participare sunt identice cu cele de anul trecut. Competiţia pentru calificarea la Raliul European se va 
desfăşura în perioada 1 iulie – 31 octombrie 2007, având posibilitatea realizării unuia dintre nivelele următoare:

    Nivelul 1:
Sponsorizaţi cinci noi distribuitori în prima generaţie după 1 iulie, astfel încât fiecare dintre aceştia să ajungă la 

nivelul de Asistent Supervizor, iar apoi fiecare să cumpere produse în valoare de încă 2 puncte credit.
Obţineţi dvs. personal statutul de "Activ" în fiecare lună din perioada 1 iulie  - 31 octombrie 2007. Noii distribuitori 

înscrişi în luna iulie sunt bineveniţi să participe, cu condiţia de a fi activi din prima lună petrecută integral în sistemul 
FLP (vezi regulile).

    Nivelul 2:
Învăţaţi-i pe noii membri ai echipei dvs. să prezinte afacerea FLP şi altora şi ajutaţi-i să sponsorizeze încă două 

persoane, acestea devenind coechipierii dvs. în a 2-a generaţie. Ajutaţi-i pe fiecare dintre cei doi noi distribuitori să 
ajungă la nivelul de Asistent Supervizor, iar apoi să cumpere produse în valoare de încă 2 puncte credit fiecare.

Obţineţi dvs. personal statutul de "Activ" în fiecare lună din perioada 1 iulie – 31 octombrie 2007.
Acumulaţi 45 puncte credit din vânzări în cadrul acestui nou grup de distribuitori în cele patru luni ale stimulentului, 

incluzând aici şi cumpărăturile dvs. personale.
Noua dvs. echipă numără acum şapte distribuitori.

Declarăm deschisă perioada de calificare la:
Raliul European Budapesta, 22 – 23 februarie 2008
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    Nivelul 3:
Măriţi acum numărul de distribuitori din a 2-a generaţie a noului grup. Ajutaţi-i să ajungă la nivelul de Asistent Supervizor şi apoi să cumpere produse în 

valoare de încă 2 puncte credit fiecare. Cei cinci distribuitori din generaţia a 2-a trebuie să fie divizaţi în minimum 3 ramuri ale noii dvs. echipe.
Obţineţi dvs. personal statutul de "Activ" în fiecare lună din perioada 1 iulie – 31 octombrie 2007.
Acumulaţi 75 puncte credit din vânzări în cadrul acestui nou grup de distribuitori în cele patru luni ale stimulentului, incluzând aici şi cumpărăturile dvs. 

personale.
Acum aveţi un total de zece noi distribuitori: cinci în prima generaţie şi cinci în a doua. 

Felicitări! Aceasta este cea mai înaltă recompensă!
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Nivelul III
Bilet(e) pentru Raliu
Cazare 2 zile şi 3 nopţi
Transport 

Reguli pentru obţinerea participării

Nivelul I
Bilet(e) pentru Raliu

Bilet(e) pentru Raliu
Cazare 2 zile şi 3 nopţi

Nivelul II

Data înscrierii Distribuitorului va fi considerată data la care Formularul de 
Înscriere a fost introdus în computerul Sediului Local. Distribuitorul va trebui 
să obţină cele 4 pc în prima sa lună petrecută integral în sistemul FLP, iar apoi 
să fie activ în fiecare lună a competiţiei. (De exemplu, dacă un distribuitor se 

Competiţia începe la 1 iulie 2007 şi se încheie la sfârşitul lunii octombrie înscrie în companie la sfârşitul lunii iulie, acesta nu va trebui să fie activ decât 
2007, odată cu închiderea lunii. Toate cerinţele trebuie să fie îndeplinite în din august.) Primii cinci noi distribuitori (cei care contează pentru calificarea 

la nivelul 1) trebuie să fie distribuitori înscrişi în prima linie a distribuitorului timpul perioadei de concurs. Regulile de calificare trebuie interpretate 
calificat. Următorii cinci noi distribuitori (cei care contează pentru calificarea conform noii politici de sponsorizare Start de Succes, introdusă de FLP 
la nivelul 3) trebuie să fie sponsorizaţi de cel puţin trei dintre noii distribuitori România la 1 octombrie 2000.
din prima linie.

Distribuitorii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:
Nu se acordă contravaloarea premiilor în bani. Premiile nu sunt transferabile. 

Pentru calificarea la nivelul 1 Acest stimulent se acordă numai distribuitorilor din Europa. În echipa pe care 
o formaţi nu trebuie să existe distribuitori responsorizaţi. Toate persoanele din Să fie activi în fiecare lună a competiţiei (să-şi realizeze cele 4 pc 
echipa Dvs. trebuie să fie sponsorizate în ţara în care vă calificaţi pentru Raliul personale, lunar).
European. Fiecare distribuitor este pe deplin responsabil de înţelegerea Să sponsorizeze cinci noi distribuitori în prima generaţie, aceştia să 
regulilor şi cerinţelor pentru participarea la acest program. Nu se vor face obţină statutul de Asistent Supervizor în timpul perioadei de concurs şi, în 
excepţii. Pentru informaţii sau clarificări vă rugăm contactaţi Sediul Central.plus, să obţină încă 2 pc din vânzări personale.

Pentru calificarea la nivelul 2 
Să fie activi în fiecare lună a competiţiei (să-şi realizeze cele 4 pc 

personale, lunar).
Să introducă în echipă încă doi noi distribuitori (în prima linie faţă de cei 

cinci noi distribuitori necesari calificării la nivelul 1, în a doua generaţie faţă 
de persoana sa) care să obţină statutul de Asistent Supervizor în timpul 
perioadei de calificare iar apoi să obţină încă 2 pc din vânzări personale.

Să obţină cel puţin 45 pc din cadrul acestui nou grup de distribuitori, în 
perioada de calificare.

Pentru calificarea la nivelul 3
Să fie activi în fiecare lună a competiţiei (să-şi realizeze cele 4 pc 

personale, lunar)
Să introducă în echipă încă cinci noi distribuitori (în prima linie faţă de cei 

cinci noi distribuitori necesari calificării la nivelul 1, în a doua generaţie faţă 
de persoana sa) care să obţină statutul de Asistent Supervizor în timpul 
perioadei de calificare, iar apoi să obţină încă 2 pc din vânzări personale. 
Aceşti cinci noi distribuitori din a doua generaţie trebuie să fie divizaţi în 
minimum trei ramuri ale noului grup de 5 distribuitori din prima generaţie.

Să obţină cel puţin 75 pc din cadrul acestui nou grup de distribuitori, în 
perioada de calificare.
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Sonya Beauty Clinic

Am aşteptat cu multă nerăbdare ziua de 5 mai, în care am avut ocazia 
de a învăţa şi de a ne reîmprospăta cunoştinţele despre excepţionalele 
produse ale companiei Forever Living Products.

Training-ul Sonya Beauty Clinic de la Braşov ne-a fascinat şi a dovedit 
o dată în plus calitatea produselor din gama Sonya Colour Collection, 
singura colecţie de machiaj din lume pe bază de Aloe vera.

Folosiţi şi dumneavoastră aceste produse valoroase şi oferiţi-le celor 
din jur. Împărtăşiţi cunoştinţele pe care le-aţi acumulat cu cei 
cunoscuţi, astfel încât toată lumea să se poată bucura de colecţia 
Sonya şi de efectele sale de îngrijire şi înfrumuseţare.

La mulţi ani tuturor copiilor!

Copiii Forever fac lucruri nemaipomenite
Mă numesc Mirabela Burlacu, locuiesc în Bistriţa şi şi să le folosească. Şi am 
sunt un copil Forever. Ce înseamnă acest lucru vă început să le recomand la 
spun imediat: părinţii mei, Gabriela şi Iulian toată lumea, aşa cum facem 
Burlacu, sunt consilieri în cadrul acestei noi, copiii: instinctiv, cu 
extraordinare firme. Logic, fiicele şi fiii inocenţă, pur şi simplu. Noi 
distribuitorilor FLP sunt nişte copii Forever, aşa-i? nu complicăm lucrurile cum 
Mie aşa-mi place să-i numesc. fac adulţii.
Cât despre mine, am fost un copil cu o imunitate Bucuria mea a fost mare 
scăzută, răceam des... nu-mi plăcea deloc ce mi se când am văzut că sunt luată 
întâmpla şi ce simţeam. Mami alerga cu mine la în serios. Şi a fost şi mai 
doctor destul de des. Momentul întâlnirii cu firma şi mare când profesoara mea 
produsele a fost magic; toţi din casă am consumat de engleză de la şcoală a 
produse, fiecare pentru problema lui şi rezultatele fost felicitată la nivelul de 
au început să apară. Fără sănătate nu ne putem Asistent Supervizor şi la 
bucura de nimic în viaţă! întrebarea „Cine vă este 

sponsorul?” a răspuns: Acest fapt m-a făcut să mă gândesc mai mult şi 
„E l eva  mea ,  Bu r l acu  mai profund la lucrurile cu adevărat importante. 
Mirabela”. Am simţit că-mi Am realizat că suntem responsabili de sănătatea şi 
explodează inima de bucurie şi mândrie, pentru că eu am consiliat-o, chiar dacă mami a înscris-o. Noi bunăstarea noastră.
suntem o forţă şi nu suntem de neglijat. Suntem viitorii vulturi ai FLP. Ştiu şi simt că este o onoare să Noi, copiii, după ce vedem că ceva este bun şi ne 
facem parte din FLP şi vreau să fim toţi nişte învingători. Vă salut pe voi toţi, copiii Forever, şi vă doresc place, consumăm cu plăcere. Aşa că din momentul 
să credeţi în puterea noastră, să comunicaţi mai mult, să faceţi totul cu pasiune şi să visaţi. Dacă visaţi în care am văzut că produsele sunt bune (de fapt 
să obţineţi ceva, puteţi transforma visul în realitate!nu sunt bune, sunt excepţionale!) am crezut cu 

putere că fiecare om merită şansa să le cunoască Vă iubesc şi vă salut cu drag, Mirabela

Îi mulţumim din suflet doamnei doctor Zenovia Mateescu. Dumneaei ne-a înfăţişat 
machiajul ca pe o adevărată artă pe care o stăpâneşte cu măiestrie. Îi mulţumim 
pentru că a împărtăşit cu noi tainele frumuseţii şi ale machiajului.

Ziua de 5 mai a fost o zi deosebită, petrecută alături de 
oameni deosebiţi, ceea ce ne-a încântat sufletele.

Învaţă să iubeşti şi vei fi iubit.
Învaţă să dăruieşti ca să poţi primi. 
Aceasta este marea familie Forever!

Cu mult respect, 
Bandi Atilla & Eniko, 
Manageri

Bandi Eniko
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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

Chişinău:• Bd. Dacia nr. 24; Tel: 00373/22.92.81.82
Vă reamintim că în prima zi lucr\toare a fiecarei luni depozitele sunt `nchise pentru inventar.

Programul şi adresele depozitelor Forever 
România & Republica Moldova

foreverliving.com

Forever info

 
- la orice unitate CEC (în zilele de luni, unităţile CEC vor fi deschise 
până la orele 18,30);
- la toate depozitele Forever din ţară, prin intermediul cardului bancar
- prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis la BRD), sau la 
orice sucursală BRD, în următoarele conturi:  

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

BRA{OV

CONSTANŢA

SALA CAMEREI DE COMER} 
{I INDUSTRIE

SALA PRESTIGE Hotel IBIS

CLUJ-NAPOCA IA{I
SALA
IUSTIN MOISESCU

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever

SALA DE FESTIVITĂŢI - Liceul Elena Cuza

CRAIOVA ARAD
SALA - CASEI SINDICATELOR 

23 iunie - Vera & Aurel Meşter 
14 iulie - Constantin & Tania Popa
25 august - Alexandru & Elisaveta Pocaznoi

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

BUCUREŞTI
SALA MĂRGINEANU - Facultatea de 
Psihologie Babes-Bolyai, Str. Sindicatelor nr.5

Plata produselor comandate astfel se poate efectua până cel târziu pe data de 25 a lunii.

Produsele Forever se pot comanda şi:

On-line  
www.comenziforever.ro0800 802 563 

Tel-verde  

Taxa de expediere/colet:14 RON (TVA inclus)între orele 10:00 – 16:00, cu 
excepţia zilelor de sâmbătă, 
duminică.

prin

Vă rugăm să completaţi integral şi corect, cu datele Dvs. de identificare 
(nume, prenume, serie buletin, cod numeric personal), toate formularele 
înaintate către companie (formulare de înscriere, formulare de comandă, 
fişe bancare, facturi). Vă mulţumim pentru înţelegere.

Susţinute de lideri Forever de succes, aceste întâlniri îţi oferă un plus de instruire pentru calificarea la nivelul de 
Manager. Nu uita să iei cu tine broşurile „Planificarea afacerii Forever” şi „De la Supervizor la Manager”

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

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 să fie diferită de cea pe care o utilizaţi pentru a plasa 
comenzi on-line.

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

Important! Facturile care nu sunt corect completate cu noul cod fiscal 
nu pot fi plătite. Vă rugăm completaţi citeţ şi corect numele, prenumele, 
seria şi numărul buletinului şi CNP-ul pe foile de vărsământ CEC.

Important! 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.

Dorim să vă informăm că nu se acceptă formulare de înscriere semnate  
de altcineva, nici în baza unei împuterniciri în faţa notarului public. Doar 
aspirantul, are dreptul să semneze formularul de înscriere.

Pentru probleme referitoare la înregistrarea fiscală, emiterea şi plata 
facturilor de bonus vă rugăm să consultaţi pagina de ştiri din numărul din 
martie al Revistei Forever. 

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

Data de 25 a fiecărei luni este ultima zi în care puteţi face comenzi prin Tel verde şi on-line!

23 iunie - Maria Pop 
14 iulie - Kele Mónika
25 august - Vajda Katalin

23 iunie - Marilena & Doru Culişir
14 iulie - Iulia Beldiman
25 august - Mircea & Dana Olariu

23 iunie - Tatiana & Vasile Tofan
14 iulie - Cristiana & Eugen Dincuţă
25 august - Elena Angelescu

23 iunie - Eleonora Baciu 
14 iulie - Vajda Katalin
25 august - Emilia & Petru Truşcă

23 iunie - Mircea & Dana Olariu
14 iulie - Eleonora Baciu
25 august - Cristiana & Eugen Dincuţă

23 iunie - Maria & Daniel Parascan
14 iulie - Szabó Éva
25 august - Marilena & Doru Culişir
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Toate `ntâlnirile 
se desf\[oar\ `ntre orele

10:00 - 14:00

Pentru a evita reclamaţiile ulterioare, vă rugăm să 
verificaţi conţinutul coletului în prezenţa curierului.

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) şi Dr. Şerban 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 numărul de identificare Forever. Nu se vor da informa]ii 
pe această temă prin telefon. 

? ?

Cum plăteşti produsele Forever?



Calificãrile lunii mai
România & Republica Moldova

SOARING MANAGERI SPONSORI

MANAGERI SPONSORI

SENIOR MANAGERI SPONSORI

Molnar MariaDevaLiviu & Luminiţa Rednic

Veres JulianaBaia MareMircea & Raluca Fage

Maria & Petru Frenţiu
Gheorghe & Laura Bădescu
Ana & Ionel Husarciuc
Nicoleta & Emanuel Timişan
Viorica & Viorel Moca
Constanţa Caracaleanu
Maria Bocănescu
Liviu & Luminiţa Rednic
Luminiţa Uţă
Ion Custrin
Mircea & Raluca Fage

Arad
Timişoara
Fălticeni
Albeşti, AG
Ipoteşti, SV
Râmnicu-Vâlcea
Câmpina
Hunedoara
Medgidia
Fălticeni
Bucureşti

Ecaterina & Ioan Agocs
Eugenia Ciobanu

Ion Custrin 
Virgil & Daniela Flueraş
Ana & Ionel Husarciuc

Aurelia Mihăescu
Georgeta Popa

Jana & Simion Stanc
Georgeta Stanciu

Ovidiu Vădana
Dumitru Vancea

Viorica & Marcel Cismaru
Benedek József Mihály & Judit
Mihai Anghel
Adriana & Adrian Urloi
Ovidiu Vădana
Jana & Simion Stanc
Elena & Ion Cazan
Petre & Margareta Luca
Maria & Eugen Enescu
Dumitru & Adelina Negruţ
Paul & Rodica Gheorghiţă
Daniel & Mariana Lungu
Ion & Elena Vlad
Crinela & Eugen Constantin
Valeria Stanca
Maria & Petru Frenţiu
Virgil & Daniela Flueraş
Lavinia & Beniamin Gheorghiţă
Florica & Corneliu Stefoni
Antoaneta Cornea
Daniela & Corneliu Mihalache

Râmnicu-Vâlcea
Sfântu-Gheorghe
Râmnicu-Vâlcea
Cocorăştii Colt, PH
Fălticeni
Hunedoara
Corneşti, DB
Cocorăştii Colt, PH
Hunedoara
Timişoara
Perişori, CL
Sant Quirze del Valles, Spania
Piatra-Neamţ
Seusa, AB
Arad
Arad
Miceşti, AG
Tîrgşoru Vechi, PH
Timişoara
Bucureşti
Sotinga, DB

Mihai Anghel
Antalka Jakab Gyula & Ildikó

Vasile & Mariana Arhirie
Elena & Ion Cazan

Iustina Cojocariu
Maria & Eugen Enescu

Cornelia & Cornel Gargarita
Lavinia & Beniamin Gheorghiţă

Crinela & Eugen Iovan
Kása Adalbert

Petre & Margareta Luca
Daniela & Corneliu Mihalache

Sorin Mitrea
Ana Petraşcu

Dorica & Dinu Pribac
Valeria Stanca

Angela & Andrei Tuturuz
Adriana & Adrian Urloi

Silvia Văduva
Elena & Ion Vlad

Georgeta & Ion Zamfir

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

18 iunie 2007 ,  Nr. 98

Petru Emilia Truşcă 
Daniel & Maria Parascan 
Maria & Petru Frenţiu
Claudia & Daniel Stanciu
Viorica & Marcel Cismaru 
Mariana & Silviu Ursu 
Antoaneta Cornea
Luminiţa Uţă
Valentin & Sonia Florescu
Angela & Valentin Gherghe

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

10.

Iustina Cojocariu
Ioan Iovan
Vasile & Mariana Arhirie
Dumitru Vancea
Ionuţ Morar
Iosif Minnich
Kása Adalbert 
Ovidiu Vădana
Victor & Ludmila Sass
Luminiţa & Nicolae Mihu

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

10.

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

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

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

Aurel & Veronica Meşter (1)
Maria Pop (2)
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (4)
Vajda Katalin (6)
Camelia & Daniel Dincuţă (3)
Petru & Emilia Truşcă (13)
Daniel & Maria Parascan (7)
Szabó Éva (9)
Ramona & Dorin Vingan (10)
Mircea &  Dana Olariu (11)
Cristiana & Eugen Dincuţă (5)
Mircea & Raluca Fage (nou)
Marilena & Teodor Culişir (8)
Kele Mónika (14)
Marinela Tuţuleasa (nou)
Smaranda Sălcudean (nou)
Constantin & Tania Popa (18)
Corina & Dorin Frandeş (17)
Elena & Virgil Angelescu (nou)
Maria & Petru Frenţiu (nou)

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

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 
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STIMULENTUL I Tatiana & Florin Gonţ Niculina Ştefana Constantin & Tania Popa
Florentina & Pavel Anton Mariana & Liviu Haită Lucica & Gheorghe Tăbăcaru Szabó József & Marika
Angela & Ioan Arcălianu Dorin & Dana Ion Romică & Luminiţa Timofte Petru & Emilia Truşcă
Aszalos Ibolya & Csaba Kele Mónika Tatiana & Vasile Tofan Varga Csaba Attila & Viorica
Leonora & Florea Baciu Angelica & Ioan Lucuţ Iuliana & Liviu Toma Petru & Gheorghiţa Vasin
Elena Bădrăgan Constanţa & Dănuţ Mei Roşu Marinela Tuţuleasa Veres Juliana 
Benedek József Mihály & Judit Adiel & Magdalena Miu Valerica & Gheorghe Ţâmpu  
Atena & Vasile Bîrlea Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfălean Ujlaki Csaba & Anna Mária STIMULENTUL III
Veronica & Costel Burnichi Gizella & Marius Botiş Aurelia & Aurică Năstase Adriana & Constantin Vasile 
Maria Buzdugan Marilena & Teodor CulişirConstantin & Magdalina Niţu Rodica & Emanuel Voicu Vulcănean
Ilie & Adriana Carciuc Camelia & Daniel Dincuţă Camelia & Vasile Oprea
Daniel Cifor Aurel & Cornelia Durigă Papp Miklós STIMULENTUL II
Carmen & Dorel Ciutacu Horaţio KoglerIoan & Paraschiva Păcuraru Elena & Virgil Angelescu
Livia & Gheorghe Cusiac Iulia Beldiman Doina & Dănuţ Hanganu Eugen & Maria Plugaru
Mihaela Dan Aurel & Veronica MeşterDragoş Postelnicu Derzsi Sámuel & Etelka  
Maria Dărăban Cristiana & Eugen Dincuţă Mircea & Dana OlariuEmilia & Dinu Potop
Viorel & Dumitra Dincă Gheorghe & Adelina Filip Elisaveta & Alexandru PocaznoiElena Sandu 
Mihaela & Ion Dumitru Corina & Dorin FrandeşSmaranda Sălcudean Maria Pop  
Mircea & Raluca Fage Mádly Susana & Ludovic Szabó Éva Marcela Stoica 
Cristina Luminiţa Florea Emanoil & Georgeta Mandreşi Vajda Katalin Felicia & Siminel Sumanariu
Valentin & Sonia Florescu Lucica & Ştefan NemeşFelicia & Vasile Şanta Ramona & Dorin Vingan 
Gál Irén Daniel & Maria ParascanMarcela & Ion Şerban 

Programul Stimulativ de Merit

SUPERVIZORI SPONSORI

foreverliving.com

Aurelia Mihăescu
Maria Buzdugan
Costel Creţu
Niculae & Maria Badea
Petronela & Ion Comăniţă
Sztakics Judit
Virgil & Daniela Flueraş
Sorin Mitrea
Tanure Mustafa
Sorin Mitrea
Vasile & Mariana Arhirie
Gabi Vlad
Mariana & Silviu Ursu
Estera Alecu
Laura Stoean
Ecaterina & Ioan Agocs
Georgeta Stanciu
Dumitra Gerea
Aurelian & Sorina Nucea
Elena Banzea
Carina & Sebastian Iacătă
Daniela & Ion Epure
Ion Firiţă
Gheorghe Dudaş
Liliana Dobran
Felicia Chendrean
Prasinia & Adrian Ilie
Iulia Ciobanu
Fadei Iova
Georgeta Popa
Florica Neagu
Gheorghe Cotoroană
Elena & Ioan Dinuţă
Varga Szilárd Csaba
Maxim & Monica Domide
Iosif & Maria Minnich
Iosif & Maria Minnich
Eugen & Claudia Lăcătuş
Angela & Andrei Tuturuz
Georgeta Stanciu
Szabó Éva
Iuliana & Iulian Paşol
Constantin & Tania Popa
Rodica Fulga
Maria & Mircea Zecheru
Elena Corneanu
Mariana Stoica
Andreea Stoica
Tóth Erzsébet & Martin
Alexandrina Călinescu
Valerica & Gheorghe Bodea
Nicoleta & Constantin Midache

Caracal
Mangalia
Paşcani
Bucureşti
Brebu, PH
Sfântu-Gheorghe
Albeşti de Muscel, AG
Piatra-Neamţ
Bucureşti
Piatra-Neamţ
Călimăneşti
Videle
Săuceşti, BC
Târgovişte
Brebu, PH
Arad
Medgidia
Tulcea
Foeni, DB
Târgovişte
Bucureşti
Târgu-Jiu
Giurgiu
Caraş-Severin
Târgu-Jiu
Năsăud
Sarichioi, TL
Bolintin Vale
Tulcea
Câmpina
Timişoara
Tulcea
Bucureşti
Botiz, SM
Dumitriţa, BN
Timişoara
Sînandrei, TM
Hunedoara
Bucureşti
Medgidia
Oradea
Bucureşti
Iaşi
Braşov
Bucureşti
Bucureşti
Topoloveni, AG
Topoloveni, AG
Târgu-Mureş
Videle
Câmpulung Muscel
Medgidia

Mariana Apipie
Apselon Turchean

Gabriela & Daniel Axinia
Elena Badea

Beatrice & Sergiu Badea
Balogh Zita

Valerica & Gheorghe Bodea
Maria & Emil Bretcanu-Druga

Răzvan Butnărescu
Cristina & Gheorghe Butuc

Ştefania Cheran
Iulia Ciobanu
Ionel Ciocan

Gabriela & Vasile Ciocoiu
Petronela & Ion Comăniţă
Maria & Iulian Constantin

Mariana Corbu
Gheorghe Cotoroană

Andreea Crăciun
Elena Dăscălescu

Stana Dincă
Liliana Dobran

Victoria Dobrişan
Vasile Drugarin
Maria Drumen

Laura & Ioan Enache
Laurenţiu & Ana Feodor

Ion Firiţă
Dumitra Gerea

Mariana Ghiorghici
Mariana Husar

Prasinia & Adrian Ilie
Gheorghe & Mihaela Ion

Király Gyöngyi & Lajos
Ciprian & Lăcrămioara Luca

Octavian Minda
Iosif Minnich

Maria & Matei Moise
Ana Moldoveanu

Lăcrămioara Nechita
Péntek Andrea & Árpád

Gabriela Petrescu
Gheorghe & Iulia Roşu

Constanţa Ştefan
Octavian & Olimpia Ştefănescu

Laura Stoean
Andreea Stoica
Simona Stoica

Tóth Jutka
Gabi Vlad

Casiana & Cristian Vlad
Cornelia & Gheorghe Voicu




