


În 2008 zburăm spre 
înălţimi spectaculoase

dată cu luna care s-a încheiat, 2008 se arată cu adevărat special, 
mai ales că am să vă împărtăşesc noutăţi. Ca simbol al creşterii 
companiei şi al principiilor extraordinare de leadership, sunt 

emoţionat şi mândru să vă anunţ numirea lui Gregg Maughan în poziţia 
de Preşedinte şi Director al Forever Living Products International şi 
Preşedinte al Aloe Vera of America. De asemenea, este o mare plăcere 
pentru mine să-i felicit cu ocazia promovării pe alţi trei oameni-cheie ai 
familiei Forever – Navaz Ghaswala, Director al Consiliului de 
Conducere,  Bill Lewis, Senior Vicepreşedinte de Operaţiuni şi Garin 
Breinholt, Senior Vicepreşedinte pentru America Latină. Toate 
promovările au intrat în vigoare la data de 1 ianuarie 2008.
  
Gregg a acumulat experienţă directă la fiecare nivel al afacerii noastre şi a 
jucat un rol important în extinderea Forever pretutindeni pe glob. Ca 
Vicepreşedinte Executiv, el a fost responsabil de vânzările globale şi 
politica de marketing, demonstrând o înţelegere completă a problemelor 
Forever. Pasiunea şi angajamentul său nu au pereche, întrucât călătoreşte 
neobosit în întreaga lume, oferindu-le distribuitorilor cel mai bun de Bud Maule, care a ocupat funcţia de Director al Fermelor Maughan 
exemplu de leadership. Loialitatea şi devotamentul lui Navaz faţă de timp de şaptesprezece ani. Înţelepciunea şi experienţa lui s-au dovedit de 
Forever s-au dovedit nepreţuite dacă privim felul în care ea a ajutat la nepreţuit şi sunt încântat că va rămâne consultantul lui Don pe parcursul 
dezvoltarea companiei în ultimii 30 de ani. Contribuţia sa în instaurarea anului ce urmează. Îi dorim toate cele bune pe parcursul pensiei. 
procedurilor şi politicilor companiei este inestimabilă. Devotamentul şi 
fermitatea lui Bill au servit la îmbunătăţirea departamentului de De la bun început, misiunea Forever a fost de a-i ajuta pe distribuitori să-şi 
operaţiuni, iar Garin a jucat un rol important în ridicarea Americii Latine îmbunătăţească sănătatea şi starea materială. Astăzi, grupul Forever a 
în topul celor mai bune companii din punctul de vedere al vânzărilor. Nu ajuns la aproape nouă milioane de distribuitori în 125 de ţări. Vă 
numai că ţările de care Garin este responsabil s-au bucurat de creşterea mulţumim fiecăruia în parte, ca membri ai familiei Forever, pentru că 
vânzărilor, dar în fiecare an a crescut numărul ţărilor din America Latină faceţi cunoscute produsele noastre minunate şi această fantastică 
calificate la programul Profit Sharing. Aş vrea să-i felicit pe Gregg, Navaz, oportunitate la milioane de oameni, care astfel se pot bucura de o viaţă 
Bill şi Garin, iar alături de ei întreaga echipă executivă Forever Living mai fericită şi mai sănătoasă.
pentru realizările incredibile din 2007. Abia aştept să continuăm acest 
trend ascendent şi chiar să ne autodepăşim în 2008!

Voi continua să călătoresc şi să iau parte la evenimentele Forever din 
întreaga lume, încercând să vă vizitez pe cât mai mulţi dintre voi. Voi 

Căutăm permanent metode de a rentabiliza procesul de producţie la Aloe continua, totodată, să-mi fac datoria de Preşedinte al Consiliului de 
Vera of America şi chiar am realizat îmbunătăţiri de excepţie. Ca Conducere şi Director General Executiv al Forever Living Products 
Vicepreşedinte, Chris Hardy a fost cel care a iniţiat aceste eforturi şi sunt International. De asemenea, Rjay Lloyd va continua să-şi îndeplinească 
foarte fericit să vă anunţ promovarea sa în funcţia de Vicepreşedinte sarcinile de Vicepreşedinte şi Director Financiar. Mă voi concentra asupra 
Executiv. Totodată, vreau să mai felicit câţiva membri ai echipei AVA: promovării produselor noastre magnifice şi a uluitoarelor oportunităţi pe 
Calvin Shuler, Roger Poore şi Banh Phan. Fiecare a dat dovadă de care le oferim.
competenţă de-a lungul anilor şi îmi face mare plăcere să-i numesc pe 
fiecare în parte Vicepreşedinte al Aloe Vera of America. Gregg este 

Sper să-i întâmpinaţi şi voi pe cei din noile funcţii cu acelaşi entuziasm ca nerăbdător să lucreze cu această echipă talentată şi dedicată de la AVA.
şi mine. Sunt încrezător că viziunea şi calităţile lor de lideri vor reprezenta  o reală sursă de inspiraţie pentru familia Forever şi ne vor ajuta, astfel, să 

Am fost martorii unei creşteri spectaculoase a diviziei Forever Resorts. ne ridicăm spre înălţimi spectaculoase!
Creştere înlesnită de munca excepţională a echipei executive Forever 
Resorts, condusă de John Schoppmann. Sunt bucuros să vă anunţ 
numirile lui Tim Colvin, Jim Gomes, John King şi Rod Taylor în calitate 
de Vicepreşedinţi Regionali. Aceşti oameni au lucrat din greu de-a lungul 
anilor ca Directori Generali ai resorturilor Forever  şi au dovedit că sunt 
pregătiţi pentru noua provocare.
 
Totodată, sunt mândru să vi-l prezint pe Don Glasgow ca noul Director al 
Fermelor Maughan. Don va fi de mare ajutor datorită numeroşilor ani de 
experienţă în domeniul fermelor. Doresc să-mi exprim recunoştinţa faţă 

Mesajul Preşedintelui

O

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan
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nul care abia a început este o promisiune. Stă în puterea noastră 
s-o împlinim. Să fim prezenţi la toate marile evenimente 
Forever. Să ne calificăm pentru întâlnirile europene şi 

internaţionale. Să ne continuăm ascensiunea la un nou nivel al excelenţei. 

Cum să reuşim toate astea? La 99 de grade apa este doar fierbinte. La 100 
de grade fierbe, iar aburul pe care îl degajă poate pune în mişcare o 
locomotivă. Un singur grad este diferenţa dintre un ceai pe care îl bei la 
siestă şi forţa ce propulsează un tren care duce mii de oameni spre 
împlinirea destinului lor.

Nu este vorba de mari secrete ale succesului. E vorba de efort şi de 
supraefort. Ca să reuşim mai mult, ca să conteze mai mult, ca să dăruim 
mai mult. Uneori trebuie să transpirăm pentru lucruri din acestea, 
aparent mărunte. Dar un atlet care e gata să ia startul pentru săritura în 
înălţime ştie că un centimetru în plus poate să-i aducă medalia de aur. 
Între 1997 şi 2006 diferenţa între locul întâi şi al doilea la cursele de 
Formula unu a fost mai mică de două zecimi de secundă pentru cel care a 
ieşit învingător, dar a însemnat de fiecare dată o jumătate de milion de te pregăteşti în aşa fel încât să câştigi. Să creezi atmosfera ca să câştigi. Să 
dolari în plus. Titlul de campion mondial şi niciun loc pe podium sunt faci saltul de la 99 de grade la 100 de grade. Din fotoliul unde bei ceaiul la 
despărţite adesea doar de o clipire din pleoape. conducerea locomotivei care te propulsează spre împlinirea propriului 

destin. Să fim prezenţi la toate marile evenimente Forever. Să ne calificăm 
pentru întâlnirile europene si internaţionale. Să ne continuăm Cei care au reuşit lucruri măreţe sunt oameni obişnuiţi, la fel ca noi. Un 
ascensiunea la un nou nivel al excelenţei. Anul care abia a început este o singur fapt îi deosebeşte, pe lângă succesele senzaţionale – au muncit 
promisiune. Stă în puterea ta, a noastră, s-o împlinim.altfel. Au muncit mai mult. Asta este formula magică. Singura.

Vă urăm intensitate totală şi succes fără limite! Noi unde am putea să amplificăm, să intensificăm lucrurile cu încă un 
grad? Unde ar trebui? Acasă? În afacerea Forever, cu cei din familie, cu 
prietenii? E viaţa noastră. Suntem singurii responsabili de rezultatele pe 
care le avem. E timpul să aţâţăm focul. Fă mai mult decât ţi se cere şi 
contribuie mai mult decât ţi se solicită. Fii tu însuţi cel care cere de la tine 
mai mult decât eşti obişnuit până acum. Parcurge acel centimetru în plus.

Şi aminteşte-ţi că din cele 250 de ţări care participă la Jocurile Olimpice 
doar 50 obţin medalii. Celelalte se mulţumesc să participe. Ca sa câştigi 
medalii nu e suficient să-ţi doreşti asta. Trebuie să-ţi planifici să câştigi. Să 

Mesajul Directorilor Generali

A

3

Parcurge acel 
centimetru în plus

foreverliving.com

Cu mult drag şi încredere,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
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Aloe Vera Gel 
pentru întreaga familie
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Stil de viaţă

Ştim cu toţii de ce am decis să începem colaborarea cu 
Forever Living Products: unii pentru că am văzut o 
extraordinară oportunitate pentru o afacere pe cont 
propriu, alţii pentru că am fost convinşi de calitatea 
excepţională a produselor companiei. Indiferent de 
motiv, avem cu toţii o certitudine: Aloe vera este o 
plantă miraculoasă, iar Aloe Vera Gel este cel mai 
sănătos cadou pe care îl putem face propriului 
organism. De fapt, sunt atât de multe substanţe 
nutritive în această băutură, încât devine dificil să 
catalogăm toate beneficiile pe care le aduce. Însă un 
lucru este sigur: Aloe Vera Gel are un efect pozitiv 
profund asupra sănătăţii şi asupra stilului nostru de 
viaţă. Băut în fiecare zi, Aloe Vera Gel este unul dintre 
cele mai eficiente suplimente alimentare existente pe 
piaţă, iar Forever se mândreşte că este lider mondial în 
acest domeniu. 

Aloe Vera Gel:
Echilibrează sistemul imunitar;
Este o sursă naturală de minerale (calciu, sodiu, potasiu, fier, crom, 
magneziu, zinc, etc.);
Este o sursă naturală de vitamine (vitamina A, complexul vitaminic B – 
inclusiv vitamina B12, rar întâlnită în plante, vitamina C, vitamina E, 
acid folic);
Este un antiinflamator natural;
Sprijină funcţionarea normală a tractului digestiv;
Are importante proprietăţi detoxifiante.

Care este secretul acestui produs? De fapt există două secrete: 
Aloe vera este ingredientul numărul 1. Nu adăugăm pur şi simplu câteva 
picături de aloe, ci folosim în produsul nostru gelul pur din interiorul 
plantei. 
Consumarea zilnică a acestui produs garantează efectele binefăcătoare. 
Nu lăsaţi să treacă nicio zi fără să vă suplimentaţi dieta cu cel puţin 30 ml 
de Aloe Vera Gel dimineaţa şi seara. Rezultatele nu vor întârzia să apară.

Aloe Vera Gel este produsul-vedetă al companiei noastre, este 
suplimentul care ne-a făcut cunoscuţi şi ne-a dat renumele, este 
produsul care se regăseşte pe fiecare formular de comandă. 

Aloe Vera Gel este un instrument de afaceri nemaipomenit:
susţine credibilitatea companiei, întrucât calitatea sa de excepţie nu 
dezamăgeşte niciodată;
vorbeşte despre tradiţia companiei, deoarece este primul şi încă cel mai 
popular produs Forever Living;
se promovează singur prin calităţile pe care le-a dovedit de-a lungul 
timpului.

Aloe Vera Gel este suplimentul complet 
care merită să existe în fiecare casă.
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Mereu în formă 

Am reuşit... cu perseverenţă

Povestea mea ar putea începe cam aşa: „A fost odată ca niciodată, că dacă n-ar fi nu s-ar povesti”. Cu 
trei ani în urmă, pe când eram supraponderal cu înclinaţii spre obezitate, am auzit de produsele 
Forever şi în mod special de cele pentru controlul greutăţii. Sponsorii mei, Samuil şi Hortensia 
Barbura, m-au sfătuit să le folosesc, dar eu - nici gând! Mă simţeam bine în pielea mea. Până într-o 
zi, când am fost nevoit să urc opt etaje pe scări. Când am ajuns în faţa uşii gâfâiam ca şi cum aş fi făcut 
nu-ştiu-ce mare efort. A fost momentul în care am conştientizat că ceva nu e în regulă. Aşa că m-am 
hotărât : „Vreau să slăbesc!” Am început în forţă, fără să ţin cont că se apropie sărbătorile pascale, 
dar, din păcate, nu am reuşit să duc programul la bun sfârşit. Am scăpat de aproximativ 5 kg, din 
115 câte aveam. Nu eram mândru de mine şi sentimentul eşecului pe care-l trăiam era cu atât mai 
mare, cu cât erau persoane în jurul meu care îmi ziceau „când vei slăbi tu, voi folosi şi eu produsele”. 
După o perioadă mi-am adus aminte de întâlnirile Success Day şi de instruirile zonale unde am 
învăţat că ATITUDINEA contează în tot ceea ce fac, iar ENTUZIASMUL e foarte important. 

“Succesul înseamnă eşec după eşec, fără să-ţi pierzi entuziasmul”(Winston Churchill), iar lucrul acesta l-am văzut la Managerii mei, Ramona şi Genu 
Olariu, cărora le mulţumesc pentru tot. Ramona a fost un exemplu de voinţă care merită urmat,  deoarece a ocupat locul doi cu un an înainte, la acelaşi 
concurs. Aşa că mi-am propus, în primul rând, să slăbesc cel puţin 15 kg, adoptând un stil de viaţă sănătos, pentru a putea promova prin exemplu 
personal produsele Forever. Motivat şi de marele premiu, un laptop de ultimă generaţie, m-am cântărit la depozitul din Arad – aveam 109 kg. A doua zi 
am început programul Clean 9, iar după a doua jumătate a lunii octombrie am început şi Lifestyle 30 şi, înainte de a mă cântări din nou, am mai folosit 
un Clean 9. În intervalele dintre programele de controlul greutăţii, am consumat Aloe Vera Gel, Aloe Blossom Herbal Tea, Forever Garcinia Plus, 
Forever Lite Ultra, dar nu aş fi reuşit fără mişcare. Acum, sunt foarte mulţumit de cele două programe, Clean 9 şi Lifestyle 30. Cu ele, rezultatele nu au 
întârziat să apară, am slăbit 19 kg, mi-am redobândit vitalitatea, arăt mult mai bine şi totodată am câştigat şi marele premiu...LAPTOP-ul.
Pentru cei care citesc aceste rânduri am un mesaj: Şi voi puteţi reuşi, urmând indicaţiile programelor 
Clean 9 + Lifestyle 30  şi având o atitudine pozitivă: “Cu un talent obişnuit şi o perseverenţă 
extraordinară orice lucru poate fi atins.” (Sir Thomas Buxton)

care-l promovez?” La acel eveniment s-a lansat şi provocarea Clean 9 + Acum sunt un produs al produsului
Lifestyle 30. Pentru luarea deciziei aveam nevoie de o astfel de provocare, Obezitatea a devenit o problemă a americanilor, a europenilor şi chiar a 
de competiţie şi de susţinerea celor din jur. În data de 2 septembrie, la românilor, iar această problemă îi preocupă pe foarte mulţi specialişti.  
cântărirea oficială de la Sovata, înregistram 75,8 kg.Eram una dintre multele persoane care caută soluţii la problema 
 

kilogramelor în plus, încă de prin 1994, când în urma naşterii cântăream 3 septembrie 2007 – START 86 de kg. Eram receptivă şi puneam în practică un nou „regim” imediat ce 
Am început cu Clean 9 + Clean 9 + Lifestyle 30, iar după terminarea lor auzeam de el, însă rezultatele erau nesemnificative şi de scurtă durată.
mi-am gândit un program personal ce cuprindea aceleaşi produse, dar în 
doze mai mici, la care am asociat şi alte suplimente nutritive: Arctic-Sea, 
Forever Active HA, Nature-Min, Absorbent-C, Lycium Plus, Pomesteen 
Power şi împachetări cu Aloe Body Toning Kit împotriva celulitei. Mai 
mult, am înţeles mai bine ca niciodată că acest program nu este o „cură 
magică” de slăbire, ci un program de detoxifiere şi purificare a 
organismului, un program de reglare a metabolismului şi că, pentru 
obţinerea rezultatelor, este nevoie de multă disciplină în ceea ce priveşte 
alimentaţia, mişcarea, odihna şi că această disciplină nu 
trebuie să fie doar pe perioada programului, ci „Forever”.
Au trecut sărbătorile de iarnă, perioadă în care am fost la fel 
de responsabilă, şi a venit ziua de 11 ianuarie 2008, ziua 
„cântarului final”: aveam 56,7 kg.
  În anul 2004, când au apărut pe piaţa românească programele Clean 9 şi 

Lifestyle 30, le-am testat imediat şi am obţinut şi rezultate: 8 kg în minus. 75,8kg – 56,7kg = 19,1kg
Însă şi această reuşită a durat numai o perioadă de 6-8 luni. Oare de ce? Eram fericită, mulţumită, am reuşit ceea ce nu reuşisem 
Din păcate, majoritatea supraponderalilor sunt dispuşi să facă eforturi, pe parcursul mai multor ani: să fiu în formă, să mă simt 
dar numai pentru o perioadă limitată de timp, după care revin la vechile bine, să fiu „produsul produselor”. La întâlnirea 
obiceiuri nesănătoase. Din această categorie de persoane făceam şi eu SUCCESS DAY din 26 ianuarie am fost desemnată 
parte până în luna septembrie 2007, când la Întâlnirea Managerilor de la câştigătoarea concursului Clean 9 + Lifestyle 30 
Sovata, uitându-mă la colegele noastre: Dana Ion, Kele Mónika, Ramona pentru femei şi am primit  ca premiu un laptop.
Olariu, mi-am zis: „dacă sunt consilier pentru un stil de viaţă sănătos, dacă Se poate. Nimic nu este imposibil! Nu ne rămâne, am toate instrumentele la îndemână, de ce să nu şi trăiesc stilul de viaţă pe deci, decât să trăim stilul sănătos de viaţă pe care-l 

promovăm şi astfel, prin exemplul nostru, vom reuşi  să-i 
„molipsim” şi pe cei din jur. 

Mulţumesc Forever!
Dana Pop
Manager 

Petre Doda 
Supervizor

foreverliving.com

înainte

înainte după



Pe durata anotimpului Evită băile fierbinţirece, pielea noastră 
Poate fi tentant să te scufunzi într-o cadă care abureşte devine uscată şi lipsită 
când afară temperaturile au scăzut sub 0° C, dar o astfel de supleţe. Încălzirea 
de baie îţi poate usca pielea şi mai mult. Optează pentru din apartamente şi 
un duş cald - nu fierbinte - şi foloseşte Aloe Bath Gelée, faptul că iarna stăm 
datorită acţiunii sale hidratante şi delicate. Foloseşte mai mult în casă, 
concomitent o lufă. Te va ajuta să îndepărtezi celulele precum şi clima dură, 
moarte. Apoi  usucă-ţi corpul prin tamponare (nu prin temperaturile scăzute şi vântul sunt factori care ne agresează pielea din 
ştergere) cu un prosop moale şi nu uita să aplici Aloe noiembrie până în martie. La fel cum natura renaşte primăvara, şi pielea 
Lotion după fiecare duş. noastră are nevoie de un tratament care s-o revigoreze după lunga 

perioadă de hibernare sub jeansi şi pulovere groase. Forever Living 
Products îţi propune un program de frumuseţe pentru a te ajuta să-i redai Hidratează, hidratează, hidrateazătonusul. 

Pentru a face ca pielea să redevină fină şi să aibă acea                   
strălucire naturală trebuie să foloseşti o emulsie hidratantă după fiecare 
duş. Aerul uscat al iernii şi cel încălzit din case au avut câteva luni la Scapă de celulele moarte dispoziţie să-ţi deterioreze epiderma. Foloseşte Aloe Lotion zilnic. 

Primul tău obiectiv: scapă de celulele moarte. Acest proces îţi va pregăti Datorită conţinutului său de Aloe vera, vitamina E şi ulei de jojoba, 
pielea pentru hidratare. Foloseşte Forever Aloe Scrub pentru corp. asigură o hidratare de lungă durată şi 
Datorită compoziţiei sale pe bază de Aloe vera şi jojoba, facilitează restabileşte echilibrul precar al pielii 
procesul de reînnoire celulară şi protejează epiderma de acţiunea agresivă supuse intemperiilor. Acordă mai 
a exfoliantelor sintetice. multă atenţie mâinilor, coatelor şi 
Pentru ten, foloseşte R3 Factor care, datorită alfa-hidroxi acizilor pe care îi genunchilor, întrucât în aceste zone 
conţine, elimină celulele moarte de la suprafaţa pielii prin dizolvarea pielea are cel mai mult de suferit. 
substanţei intercelulare. În douăzeci şi opt de zile procesul de reînnoire 
celulară va da la iveală un ten mai sănătos, mai tânăr, mai frumos. 
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Vine, vine primăvara 
Pe măsură ce ziua se face mai lungă şi temperaturile 
încep să urce, exilăm puloverele şi ghetele în garderobă. 
Unul dintre motivele pentru care iubim primăvara este 
şi faptul că scăpăm de povara hainelor groase. Şi, cu cât 
îmbrăcămintea devine mai subţire, ne expunem 
epiderma din ce în ce mai mult. Iată, aşadar, ce ar 
trebui să ştii pentru a avea o piele de admirat.
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De sezon 

Pregăteşte-te pentru soare
Dacă plănuieşti să stai pe-afară odată ce vremea începe să se încălzească (şi cine nu vrea asta?), asigură-te că pielea ta este pregătită pentru reîntâlnirea cu 
razele soarelui. Foloseşte Aloe Sunscreen întâi la nivelul feţei şi apoi, pe măsură ce hainele devin mai subţiri, pe braţe şi decolteu. În felul acesta te pui la 
adăpost de efectele negative ale radiaţiilor solare.

Reflectează şi evaluează 
Primăvara este un anotimp plin de inspiraţie, aşa că profită de această oportunitate şi 
întoarce-te spre tine însăţi cu sinceritate. Acum poţi începe să reflectezi asupra 
succeselor tale, să-ţi reevaluezi punctele tari şi să le identifici pe cele slabe, astfel încât să 
aduci îmbunătăţiri acolo unde este nevoie. Scrie un plan de acţiune şi răsplăteşte-ţi 
progresele în fiecare zi.

Acum, că am învăţat cum să îndepărtăm efectele negative ale iernii, să nu 
uităm că zilele de început de primăvară reprezintă mai mult decât 
renaşterea şi celebrarea naturii. Ele înseamnă şi celebrarea dragostei şi a 
femeii. Să ni-i amintim pe cei dragi de Dragobete, 1 şi 8 Martie. Fiecare zi 
este potrivită pentru a arăta celor de lângă noi că îi iubim, dar aceste 
momente sunt chiar mai speciale şi reprezintă cel mai bun prilej de a dărui 
din suflet cadouri care ştim că aduc bucuria celor dragi. Îţi prezentăm mai 
jos câteva sugestii de cadouri care, alături de un buchet de ghiocei, vor 
încălzi sufletul persoanelor speciale din viaţa ta.

Sonya Skin Care Collection – Un cadou rafinat, pentru o 
femeie rafinată. Poate reprezenta cadoul ideal pentru doamnele 
sofisticate, care apelează la ritualul de înfrumuseţare ca la un lux 
binemeritat. 

Eye Shadow Trios & 25th Edition for Women – Cum altfel poţi 
exprima mai bine cât de mult ţii la cineva decât oferindu-i o simfonie de culori şi 
miresme care să-i pună frumuseţea în valoare?

Aloe Scrub, Marine Mask & Moisturizing Lotion – cadoul potrivit 
pentru mamele şi soţiile care au atât de multă grijă de noi. Este modul ideal de a dovedi 
şi noi grija pe care le-o purtăm, de a le sărbători frumuseţea şi de a le mulţumi că există.

Sonya Pallete – Darul pe care orice femeie îl apreciază, indiferent de vârstă şi 
statut. Sonya Pallete conţine tot ce este nevoie pentru un machiaj reuşit, este extrem de 
utilă şi uşor de folosit. Iată motivele pentru care nu poţi da greş cu un asemenea dar.

Gentleman's Pride & 25th Edition for Men – Poate că martie este luna 
femeilor, dar de Dragobete şi bărbaţii sunt răsfăţaţi. Şi cum îi poţi răsfăţa mai frumos 
decât oferindu-le un parfum proaspăt, de-a pururi masculin şi un after-shave care 
calmează şi hidratează pielea?

Să aveţi o primăvară minunată!



Cel mai valoros dar pe care ni-l oferă Forever este libertatea. A fi liber nu aveţi un loc special în inima noastră. Mulţumim fiecărui consumator sau 
înseamnă a fi independent, ci mai degrabă a fi stăpân pe timpul tău, pe consilier din echipa noastră. Suntem recunoscători pentru încrederea pe 
trăirile şi sentimentele tale, a-ţi găsi echilibrul interior, pentru ca apoi să care ne-aţi acordat-o, pentru prietenia voastră şi pentru relaţiile speciale 
poţi dărui şi celor din jur această şansă, a găsi forţa să ierţi mereu şi să care sunt între noi. Dorim ca în anul 2008 să alegem cu toţii să fim nişte 
iubeşti necondiţionat, a tinde mereu spre excelenţă. Prin munca noastră învingători. Meritaţi tot ce e mai bun. Îndrăzniţi, ieşiţi din zona de 
în Forever reuşim în fiecare zi să-i ajutăm pe cei din jurul nostru să-şi confort, concentraţi-vă pe ce este cu adevărat important, fixaţi-vă ţeluri 
dezvolte potenţialul, să-şi depăşească limitele, să-şi înfrângă teama, cât mai înalte, planificaţi-vă succesul, bucuraţi-vă şi fiţi recunoscători în 
îndoielile şi slăbiciunile cu care se confruntă şi să se ridice tot mai sus, ca fiecare zi!
nişte vulturi, pentru a vedea cât mai departe. Am înţeles de la început că 

Mulţumim sponsorilor noştri, Mihaela Dumitru şi doamnei Elena munca în Forever este de fapt o misiune prin care putem transforma 
Angelescu pentru şansa pe care ne-au dat-o de a cunoaşte Forever într-un vieţile celor din jurul nostru, oferindu-le sănătate şi libertate financiară. 
moment în care aveam nevoie de o transfomare radicală în viaţa noastră. Aceasta înseamnă cea mai mare satisfacţie şi împlinire pentru noi.
Mulţumim mentorilor noştri, Aurel & Vera Meşter, pentru dragostea, 

Ne-am planificat să ajutăm în fiecare an cel puţin doi colaboratori din dăruirea şi sacrificiile pe care le-au făcut pentru noi în toţi aceşti ani de 
prima generaţie să atingă nivelul de Manager. Muncind cu multă când suntem împreună. Mulţumim Directorilor Generali Gábor & Dóra 
perseverenţă şi dăruind multă dragoste, am reuşit în decembrie 2007 să Szőcs, pentru sprijinul acordat şi efortul continuu de a dezvolta compania 
atingem nivelul de Safir Manager. Cele nouă familii care au ales să meargă la un nivel din ce în ce mai înalt.
alături de noi pe acest drum al sănătăţii şi prosperităţii sunt: Tatiana & 

Felicitări întregii echipe a României pentru rezultatele excepţionale Florin Gonţ, Senior Manageri, Cristiana & Eugen Dincuţă, Senior 
obţinute în anul 2007 şi fie ca 2008 să devină un an al victoriei pentru Manageri, Ana Amza, Manager, Felicia & Minu Sumanariu, Senior 
fiecare dintre voi. Vă dorim succes fără limite!Manageri, Corina & Emanuel Stan, Manageri, Doina Damian, Manager, 

Victoriţa Ristea, Manager, Ştefan Condurachi, Manager şi David & Cu multă dragoste şi recunoştinţă,
Mihaela Truşcă, Manageri. Mulţumim lui Dumnezeu pentru fiecare 
Manager care face parte din echipa noastră, indiferent de generaţia în care 
se află. Vă felicităm pentru realizările voastre şi vrem să vă asigurăm că 
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Forever este un dar 
care ne-a schimbat viaţa

Făcând o analiză a anului care tocmai s-a încheiat, ne-am dat seama ce 
binecuvântaţi suntem de când a apărut Forever în viaţa noastră. A fost cel mai 
bun an de până acum, cu o dezvoltare remarcabilă şi o consolidare a întregii 
echipe. În 2007 au fost recunoscuţi optsprezece Manageri, patru Senior 
Manageri, doi calificaţi la Programul Stimulativ de Merit şi am avut o creştere 
de 20% a punctelor totale faţă de 2006. Suntem profund recunoscători în 
primul rând lui Dumnezeu, pentru că El ne-a dat sănătate, putere să depăşim 
momentele grele, înţelepciune şi inspiraţie pentru a vorbi şi a motiva oamenii 
din jur, răbdare şi multă dragoste pentru a împărtăşi celorlalţi tot ce e bun. 
Foarte importantă este echipa pe care o avem în familie. Este foarte greu să 
reuşeşti atunci când cei doi nu privesc în aceeaşi direcţie. Ştim că unitatea ne 
face puternici. Problemele se împart, deci se micşorează, iar bucuriile şi 
succesele se înmulţesc. Ne susţinem şi ne completăm unul pe celălalt şi alături 
de băieţii noştri ne bucurăm de noul stil de viaţă oferit de Forever.

februarie 2008 ,  Nr. 106România & Rep. Moldova

 
Camelia & Daniel Dincuţă 
Safir Manageri
Membri President’s Club

Mereu în top 
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Profită de această şansă

Noi muncim şi ne zbenguim, 
Forever îţi mulţumim 
Dragul meu prieten care citeşti aceste rânduri, vin în 
sprijinul tău şi îţi dezvălui un secret din arta 
construirii unei reţele trainice pe baza „semnelor 
vitale” şi a prieteniei. Ce sunt semnele vitale? Sunt ca 
pulsul şi tensiunea arterială pentru viaţă, sunt pulsul 
şi tensiunea arterială care dau viaţă afacerii tale. 

  

Îţi voi spune secretul reuşitei tale: distribuitorii se nasc la prezentări, iar 
Managerii la Success Day! Să ştii că nu glumesc. Tu hotărăşti ce vrei de la 
această afacere, dar dacă nu te instruieşti şi nu-ţi încarci bateriile la Success 
Day, vei obţine probabil o insignă, însă nu vei avea o afacere de durată. Poate 
că FOREVER este o noutate pentru tine şi nu ştii cum să acţionezi. Îţi propun 
să-ţi dai o şansă - vino pe 15 martie la Success Day. Pentru echipa noastră 
Success Day e un prilej de sărbătoare. De altfel, Forever înseamnă un stil de 
viaţă cu o regulă de aur: OMULE, SIMTE-TE BINE!

Această afacere se bazează pe legături interumane şi oferă privilegiul de a trăi o 
viaţă armonioasă, înconjurat de prieteni adevăraţi. Deci fă din noul tău 
partener întâi un prieten şi după aceea lucraţi împreună pentru realizarea 
ţelurilor. Success Day este şansa de a-ţi uni echipa, de a te întâlni cu partenerii 
tăi din diferite localităţi, de a crea ţeluri noi pentru următorul Success Day. 

FĂ NEAPĂRAT FOTOGRAFII cu oamenii de succes şi mai ales prezintă-i pe cei mai ambiţioşi colaboratori ai echipei tale, Directorilor Generali, Dóra 
şi Gábor. Pentru că în construirea carierei Forever contează mult fotografiile: cu Rex Maughan, Szabó Józsi, Berkics Miki şi alţi lideri Forever. Şi ştii de 
ce? Pentru că prietenii tăi vor dori şi ei o fotografie cu aceste persoane. Vreau să-ţi mai spun un lucru: vei deveni la fel ca cei printre care te învârţi. Cum ar 
fi ca oamenii să-ţi ceară să facă poze cu tine şi să le dai autografe? Această dorinţă o poţi transforma în realitate doar participând la seminarii, şi dacă chiar 
îţi doreşti cu adevărat acest lucru atunci ai luat decizia corectă, aceea de a nu rămâne ORICINE, ci de a deveni CINEVA. Dragul meu cititor, simte-te 
bine în Forever, indiferent de echipa din care faci parte! Ascultă de îndrumătorii tăi şi dacă ţi se pare că mesajul meu te ajută, atunci bagă-mă şi pe mine în 
seamă. În echipa noastră este muncă, dar e şi distracţie şi avem chiar un dicton:

„Noi muncim şi ne zbenguim, Forever îţi mulţumim!“ 

SEMNELE  VITALE: 
 

să faci 4 puncte personale, să fii Activ!
ţine minim 2 prezentări pe săptămână!
nu lipsi de la seminarii, mai ales 
de la Success Day!

Vă doresc succes! 
Aszalos Csaba şi Ibolya 
Senior Manageri

Vreau să-ţi vorbesc acum despre seminarii. Seminariile sunt vitale în 
construirea unei afaceri puternice. În primul rând, la asemenea întâlniri 
persoana vede, aude şi simte. La Success Day vezi ce înseamnă această 
oportunitate, vezi oamenii care au reuşit, dar mai ales, poţi să-ţi încarci 
bateriile. Când am semnat Formularul de înscriere în Forever, ştiam că ajung 
sus în această afacere dacă învăţ de la cei mai buni în acest domeniu. Şi mai 
ştiam ceva esenţial - atunci când vrei să ai în viaţă ceea ce nu ai avut niciodată, 
trebuie să începi să faci ceea ce nu ai făcut niciodată. 
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Aniversare de succes  
De fiecare dată evenimentele Success Day aduc cu ele ceva festiv pentru că în această lună sărbătorim înfiinţarea companiei în România. 
Întâlnirea Success Day din 26 ianuarie a fost de două ori mai specială: pe lângă faptul că am sărbătorit împlinirea a 9 ani, am avut doi 
invitaţi de onoare care au ales să sărbătorească cu noi. Aidan O'Hare, Vicepreşedinte Forever pentru Europa şi Lenkey Péter, Directorul 
de Operaţiuni pentru Europa, au fost încântaţi să ne fie alături într-un moment atât de important pentru noi. A fost unul dintre cele mai 
spectaculoase şi mai dinamice evenimente Success Day de până acum. Am avut invitaţi de marcă, speakeri de succes, momente artistice 
de primă mână, concursuri şi tombolă. Într-un cuvânt, a fost o sărbătoare a succesului minunată care s-a încheiat cu un banchet aniversar 
la hotelul Hilton.

februarie 2008 ,  Nr. 106România & Rep. Moldova

Romanian 
Golden 
Team

Gazde: Dana şi Dorin Ion, Senior Manageri

Invitat special Aidan O’Hare
Vicepreşedinte pentru Europa

Lenkey Péter - Director 
de Operaţiuni pentru Europa 

Ruhna Mocanu îşi 
aniversează ziua de naştere 
odată cu FOREVER România

TOP 20 - 2007

Trupa de dans Craiova
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Success Day

foreverliving.com

Campionul Marius Urzică alături de Romanian Golden Team

Carina şi Sebastian Iacătă, Senior Manageri

Dr. Kacsó István
Manager 

Livia Cusiac 
Soaring Manager 

Bogdan Pocaznoi
Manager 

Evenimentul a debutat cu urarea de „La mulţi ani!” a Ruhnei Mocanu , o 
fetiţă de aceeaşi vârstă cu Forever România, care se consideră un copil 
Forever datorită bunicii ei, d-na Valerica Ţâmpu, Manager, care a dus-o 
de fiecare dată la prezentări, întâlniri şi raliuri. Directorii Generali, Dr. 
farm. Szőcs Dóra & Dr. Szőcs Gábor, ne-au vorbit despre autodepăşire şi 
succes şi ne-au dat o veste mult aşteptată: deschiderea unui nou depozit 
Forever în Craiova, fapt ce demonstrează amploarea afacerii în România. 
Le mulţumim gazdelor, Dana şi Dorin Ion, Senior Manageri, pentru că 
au dat viaţă întregului eveniment cu atâta dragoste şi căldură. 
Mulţumim de asemenea tuturor speakerilor care au împărtăşit cu noi 
din experienţa şi priceperea lor, arătându-ne ce înseamnă Forever şi ce 
poţi realiza atunci când te implici trup şi suflet în această afacere: Dr. 
Kacsó István, Manager, Bogdan Pocaznoi, Manager, Carina şi Sebastian 
Iacătă, Senior Manageri şi Livia Cusiac, Soaring Manager. 

Corul de copii Allegreto
Lansare produs Sonya Skin Care Collection

Dr. farm. Szocs Dóra
Director General

Dr. Szocs Gábor
Director General
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Asistent SupervizoriFelicitări tuturor celor care s-au calificat la un 
nivel superior în Planul de Marketing Forever. 
Vă felicităm din suflet pe toţi cei care, începând 
de sâmbătă, purtaţi cu mândrie insignele de 

Asistent Supervizori, Supervizori, Asistent Manageri, 
Manageri, Senior Manageri. Felicitări Cameliei şi lui 
Daniel Dincuţă pentru calificarea la nivelul de Safir 
Manager, pentru echipa minunată pe care  şi-au format-o şi 
pentru entuziasmul cu care au crescut afacerea. Felicitări 
familiilor Vera şi Aurel Meşter, Diamant-Safir Manageri, 
pentru al nouălea an consecutiv distribuitorii numărul unu 
în România, şi Maria şi Daniel Parascan, Senior Manageri 
pentru calificarea la Raliul Mondial. Felicitări calde şi celor 
care s-au calificat la Programul Stimulativ de Merit, în 
număr record de această dată.  Totodată îi felicităm din 
suflet pe cei care au învins în lupta cu kilogramele şi au 
câştigat provocarea Clean 9 & Lifestyle 30: Doda Petre şi 
Pop Dana, locul 1, Pop Romeo Mircea şi Pop Virginia, 
locul 2, Floare Călin şi Florea Lucreţia, locul 3.

Câştigătorii Concursului CLEAN 9      Lifestyle 30 

Îi felicităm, de asemenea, pe reprezentanţii Munteniei care ne-au convins că 
formează cea mai entuziastă galerie. Nu în ultimul rând, îi felicităm cu drag pe 
cei mai buni 20 de distribuitori ai anului 2007 care alcătuiesc Top 20-2007, 
precum şi pe membrii President's Club 2008. Frumuseţea a fost încă o dată 
încununată în Forever şi prin lansarea unei noi game de cosmetice: Sonya Skin 
Care Collection, o minune pentru tenul femeilor. Aflat la a doua vizită în ţara 
noastră, Aidan O'Hare, Vicepreşedintele pentru Europa, ne-a împărtăşit 
noutăţile de la Aloe Vera of America şi ne-a vorbit despre puterea exemplului şi 

d e s p r e  a u t o d e p ă ş i r e .  
Căldura cu care a fost primit 
de echipa României l-a 
impresionat. Întreaga sală l-a 
aplaudat în semn de respect 
ş i  a p r e c i e r e  p e n t r u  
profesionalismul cu care 
conduce afacerea Forever în 
Europa.

Asistent  Manageri

Romanian
Golden 
Team

Supervizori
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Lenkey Péter, Director de Operaţiuni pentru Europa, profund impresionat de 
echipa României, a revenit la Success Day şi ne-a vorbit despre profesionalismul 
autentic, despre puterea de realizare a unui vis atunci când nu-i lăsăm pe hoţii de 
visuri să ne abată din drum. Un alt invitat special, Marius Urzică, ne-a dovedit încă 
o dată că face parte din marea familie Forever, vorbind cu entuziasm despre 
produsele noastre şi despre legătura specială pe care o are  de nouă ani cu Forever 
Living Products România. 

Asistent Supervizori
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 Manageri
Programul Stimulativ de Merit

Gavril & Gheorghiţa Pop, Senior Manageri

Maria Doina & Mircea Zecheru, Senior Manageri

Camelia şi Daniel Dincuţă, Safir Manageri

Cea mai bună galerie - echipa Munteniei

Success Day 
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Reprezentanţii României la Raliul Mondial 2008 - Thailanda

Spectacolul a fost presărat cu momente de muzică şi dans. Au revenit minunaţii copii din Craiova, care 
deşi nu aud muzica, dansează cu atât de multă pasiune. Corul Allegreto ne-a mai dăruit, alături de un 
recital fermecător, puţin din puritatea sufletului copiilor, iar Romanian Golden Team ne-a impresionat 
prin arta  mişcării, a forţei, a îndemânării,  o combinaţie sublimă de dans, muzică, lumină şi frumuseţe 
a corpului. Spectacolul de la Sala Palatului s-a încheiat cu recitalul Dj Project, însă petrecerea a 
continuat la Hilton, într-un cadru special, unde Horia Brenciu şi trupa HB Orchestra au făcut un 
spectacol incendiar. Până în martie, la mulţi ani tuturor distribuitorilor. Este de fapt aniversarea voastră, 
pentru că fără voi Forever Living Products România nu ar exista. 

La mulţi ani de succese!

DJ Project

President’s Club 2008

Banchetul Forever



Eveniment

Banchetul Forever
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MISS FOREVER România
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Eveniment 

Juriul concursului: Elisabeta Lipă, 
Cosmin Cernat, Dr. Zenovia Mateescu, Răzvan Ionaşcu 

Horia Brenciu, Monica Iagăr,Maria Dănălache, Locul I

Valentina Brat, Locul II

Alisa Parascan, Locul III Roxana Nemeş, MISS Popularitate Toate celelalte 7 concurente au primit ca premiu câte un telefon Nokia.

Locul 3: telefon Nokia 6300, 300 
Euro, un produs Sonya Skincare 
Collection.
Locul 2: telefon Nokia 6300, 500 
Euro, un produs Sonya Skincare 
Collection.
Locul 1: telefon Nokia 6500, 500 
Euro, un week-end la Viena în 
valoare de 500 de Euro, hotel de 4 
stele, transport cu avionul, un 
produs Sonya Skincare Collection.
Premiul Miss Popularitate: 
telefon Nokia 6300, 200 Euro, un 
DVD Player portabil, un produs 
Sonya Skincare Collection.  

Premii

Premiul Iuliei constă într-o călătorie de 5 zile, decontată integral de companie, în Ungaria, pentru două 
persoane, la Raliul European în cadrul căruia va avea loc finala concursului de frumuseţe. Superbul castel 
Szirák, aflat în proprietatea Forever Living, le va găzdui pe cele mai frumoase reprezentante Forever din 
Europa. În plus faţă de cele menţionate mai sus, Iulia a mai primit un telefon Nokia 6500, 1.000 Euro şi un 
produs Sonya Skin Care Collection.

Felicitări tuturor concurentelor care au participat sâmbătă, 26 ianuarie, la Forever Sonya Beauty Contest. Juriului i-a revenit dificila 
misiune de a le desemna pe fericitele ocupante ale celor cinci locuri ale podiumului şi vă asigurăm că decizia a fost extrem de greu de 
luat. Toate fetele au arătat impecabil, adjudecându-şi binemeritatul titlu de reprezentante ale frumuseţii Forever România. Dar 
pentru că orice concurs are un singur mare câştigător, suntem mândri să vă anunţăm că va fi cea care ne va reprezenta 
ţara la finala europeană a Forever Sonya Beauty Contest. Îi urăm mult succes şi îi dorim să se întoarcă acasă învingătoare!

Iulia Farauanu 

Mulţumim sponsorilor: Vodafone, BRD, Agenţia de publicitate Speed Promotion, Agenţia de turism Euro Magic

Iulia Farauanu
MISS FOREVER România



Bucure[ti: • Bd. Aviatorilor 3, cod 011852; Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 

   0744 674 289 , Fax: 021 222 89 24

• {os Bucure[ti-Ploie[ti 24-28, bl. 13-1, cod 013694; 

   Tel: 021 233 3561, Fax: 021 233 3562  

Cluj: • Str. Bistri]ei nr. 16, cod 400430; Tel: 0264 - 418.765 , Fax: 0264 - 418.762  

Ia[i: • Stradela Silvestru nr. 1, cod 700012; Tel: 0232 - 219.920, Fax:0232 - 276.591  

Arad: • 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

Chişinău: • Bd. Dacia nr. 24; Tel: 00373/22.92.81.82

Programul şi adresele punctelor de lucru Forever 
România & Republica Moldova Luni 12-20,  mar]i-vineri 9-17

0800 802 563 
Tel-verde  

între orele 10:00 – 16:00, 
cu excepţia zilelor de 
sâmbătă, duminică.

prin

Produsele Forever se pot comanda şi:

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

În prima zi lucr\toare a fiecarei luni punctele de lucru 
sunt `nchise pentru inventar.

On-line  
www.comenziforever.ro

Taxa de expediere/colet: 14 RON (TVA inclus)
Pentru a evita reclamaţiile ulterioare, vă rugăm să 
verificaţi conţinutul coletului în prezenţa curierului.

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 2007 al Revistei Forever. 

În curând va apărea noua versiune a Politicilor Companiei, instrument indispensabil pentru 
dezvoltarea afacerii Dumneavoastră. Până atunci rămâne valabilă versiunea pe care o puteţi găsi 
în depozitele companiei. 

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.

Distribuitorii care încasează bonus atât de la FLP România, cât şi de la FLP Moldova sunt rugaţi să 
completeze două facturi separate, pentru fiecare sumă. 

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.

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). 

Important! 

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.

1. la orice unitate CEC ;
2. la toate depozitele Forever din ţară, prin intermediul 
cardului bancar
3. prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis la 
BRD), sau la orice sucursală BRD, în următoarele conturi:  

RO24BRDE450SV09924624500  
(pentru comenzile prin internet [i Tel Verde)
RO74BRDE450SV01018054500 (cei care vireazã 
contravaloarea produselor prin bancã-ordin de platã) 

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

RO96TREZ7005069XXX001347

Cum plăteşti produsele Forever?

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

diferită

Agende, calendare,
postere de produs,
logo magnetic 
pentru frigider
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Forever info

BRA{OV

CONSTANŢA

SALA CAMEREI DE COMER} 
{I INDUSTRIE

SALA PRESTIGE Hotel IBIS

CLUJ-NAPOCA IA{I
SALA
Iustin Moisescu

SALA DE FESTIVITĂŢI - Liceul Elena Cuza

CRAIOVA ARAD
SALA - CASEI SINDICATELOR 

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

BUCUREŞTI
SALA DE PREZENTARE FOREVER
Str. I. L. Caragiale nr. 12, et. 2, Sala nr. 14

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”

16 februarie -
29 martie 

Cristiana & Eugen Dincuţă
- Emilia & Petru Truşcă

16 februarie
29 martie - Elena Angelescu

 - Ramona & Dorin Vingan 16 februarie Elena Angelescu 
29 martie - Cristiana & Eugen Dincuţă

- 16 februarie Constantin & Tania Popa
29 martie - Daniel & Maria Parascan

-

16 februarie Kele Mónika
29 martie - Alexandru & Elisaveta Pocaznoi

- 16 februarie Marilena & Teodor Culişir
29 martie - Emanoil Mandreşi

- 16 februarie 
29 martie - Marcela Şerban

- Maria Pop

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever

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

Noul program CEC

10:45-18:30

09:15-17:00

Luni: 

Marti-Vineri: 

N
O

U



Calificările lunii ianuarie
România & Republica Moldova

MANAGERI SPONSORI

Zalău
Petroşani
Berceni, IF
Fălticeni
Roşiorii de Vede
Botoşani
Salard, BH
Bucureşti
Salard, BH
Botoşani
Vâlcele, CJ
Târgovişte

Victoria & Ioan Marian
Elena & Constantin Bălan

Daniela Boată
Vasilica & Dumitru Crăciun

Gheorghiţa & Ionel Druga
Petrea & Elena Humelnicu
Kelemen Sándor & Enikő
Lucian & Ana-Maria Liţă

Nagy Ernő & Irma
Elena & Florin Sfichi

Manuela Tanţău
Lăzărica & Petre Tudor

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

Aurel & Veronica Meşter (2) Marilena & Teodor Culişir (9)

Maria Pop (3) Emanoil & Georgeta Mandreşi (12)

Camelia & Daniel Dincuţă (1) Carmen & Gabriel Larion (nou)

Szabó Éva (5) Maria & Mircea Bagdasar (nou)

Vajda Katalin (7) Constanţa & Dănuţ Mei Roşu (6)

Daniel & Maria Parascan (15) Smaranda Sălcudean (nou)

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (8) Cristiana & Eugen Dincuţă (14)

Petru & Emilia Truşcă (11) Marinela Tuţuleasa (nou)

Mircea &  Dana Olariu (17) Derzsi Sámuel & Etelka (nou)

Ramona & Dorin Vingan (16) Marcela & Ion Şerban (19)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

SENIOR MANAGERI SPONSORI

Ioan & Niculina HodadeaZalăuMaria Dărăban

18

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Daniel & Maria Parascan 

Carmen & Gabriel Larion

Cristina & Ilie Iscrulescu

Maria & Mircea Bagdasar

Kelemen Sándor & Enikő 

Valentin & Sonia Florescu

Manuela Tanţău

Victoria & Ioan Marian

Aurel & Veronica Meşter

Emanoil & Georgeta Mandreşi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Elena & Constantin Bălan 

Bianca Rusu

Laura & Dan Tatic 

Claudiu Schelegie

Elena & Florin Sfichi

Kelemen Sándor & Enikő 

Carmen & Gabriel Larion

Varga Csaba Attila & Viorica

Ileana & Gavril Boldog

Cristina & Ilie Iscrulescu

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

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

~n func]ie de pc ale 
noilor distribuitori 
realizate `n luna ianuarie
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Camelia & Daniel Dincuţă (3) Petru & Emilia Truşcă (10)

Aurel & Veronica Meşter (1) Emanoil & Georgeta Mandreşi (nou)

Maria Pop (2) Dana & Dorin Ion (nou)

Maria Doina & Mircea Zecheru (nou) Cristiana & Eugen Dincuţă (12)

Szabó Éva (8) Daniel & Maria Parascan (6)

Constanţa & Dănuţ Mei Roşu (nou) Ramona & Dorin Vingan (7)

Vajda Katalin (4) Mircea &  Dana Olariu (11)

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (5) Ana Amza (nou)

Marilena & Teodor Culişir (9) Marcela & Ion Şerban (19)

Mihaela & Ion Dumitru (20) Elena & Virgil Angelescu (nou)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Cu scuzele de rigoare, vă prezentăm clasamentul corect al lunii precedente (decembrie).

Maria Dărăban
Georgeta Toma
David & Mihaela Truşcă
Carmen & Gabriel Larion
Maria & Mircea Bagdasar
Marinica Nuţa Zaharia
Gero Jánòs & Hajdu Sándorné
Daniela Boată
Kelemen Sándor & Enikő
Maria & Cristian Cirlan
Victoria & Ioan Marian
Mihaela Mei-Roşu

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



Bucurel & Gyöngyike Ghirdă Lucica & Gheorghe TăbăcaruSTIMULENTUL I
Mariana & Liviu Haită Tatiana & Vasile TofanAna Amza
Carina & Sebastian Iacătă Iuliana & Liviu Toma Aszalos Ibolya & Csaba
Dorin & Dana Ion Marinela TuţuleasaLeonora & Florea Baciu
Kele Mónika Ujlaki Csaba & Anna Mária

Adriana & Constantin Vasile Lucica & Ştefan Nemeş Doina & Dănuţ Hanganu Bandi Attila & Izabella
Adiel & Magdalena Miu Rodica & Emanuel Voicu Vulcănean Mircea & Dana Olariu Aurel & Veronica Meşter Elena Bădrăgan
Ersilia & Ovidiu Moldovan Sonfălean Maria Doina & Mircea Zecheru Daniel & Maria Parascan Elisaveta & Alexandru PocaznoiBenedek József Mihály & Judit
Petru Arghir Mustea Constantin & Tania Popa Maria Pop Atena & Vasile Bîrlea
Aurelia & Aurică Năstase Szabó Éva Domniţa & Onisim Bontaş STIMULENTUL II
Constantin & Magdalina Niţu Szabó József & Marika Ramona & Dorin VinganMaria Buzdugan Elena & Virgil Angelescu
Camelia & Vasile Oprea Petru & Emilia TruşcăDaniel Cifor Iulia Beldiman 
Papp Miklós Varga Csaba Attila & VioricaLivia & Gheorghe Cusiac Gizella & Marius Botiş 
Eugen & Maria Plugaru Petru & Gheorghiţa VasinMaria Dărăban Marilena & Teodor Culişir
Adelia Pop Veres Juliana Viorel & Dumitra Dincă Cristiana & Eugen Dincuţă
Dragoş Postelnicu  Mihaela & Ion Dumitru Gheorghe & Adelina Filip
Smaranda Sălcudean STIMULENTUL IIIMircea & Raluca Fage Corina & Dorin Frandeş
Felicia & Siminel Sumanariu Camelia & Daniel Dincuţă Cristina Luminiţa Florea Mádly Susana & Ludovic
Felicia & Vasile Şanta Aurel & Cornelia Durigă Valentin & Sonia Florescu Emanoil & Georgeta Mandreşi
Marcela & Ion Şerban Horaţio KoglerGál Irén Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
Niculina Ştefana

Maria & Mircea Bagdasar
Carmen & Gabriel Larion

Vajda Katalin 

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

Manuela Tanţău
Nagy Ernő & Irma
Adriana Miron
Mariana Miron
Adrian Miron
Marcela Bob

Jucu Herghelie, CJ
Valea lui Mihai, BH
Băileşti, DJ
Coşna, SV
Podu Coşnei, SV
Cluj-Napoca

Marcela Adriana Bob
Gavril & Ileana Boldog

Ecaterina & Romulus Cioroianu
Adrian Ionel Miron

Adriana Miron
Maria Iuliana & Lucian Vaida

Chişinău, Rep. Moldova
Chişinău, Rep. Moldova
Bârlad
Caracal
Botoşani
Pâncota, AR
Budapesta, Ungaria
Fălticeni
Fălticeni
Craiova
Victoria, BV
Craiova
Oarja, AG
Oarja, AG
Câmpina
Dr. Tr. Severin
Bucureşti
Bucureşti
Nanov, TR
Dr. Tr. Severin
Cându, MS
Victoria, BV
Cluj-Napoca
Sotinga, DB
Arad
Bucureşti
Bacău
Jina, SB
Valea lui Mihai, BH
Voineşti, DB
Arad
Bucureşti
Băileşti, DJ
Zorleni, VS
Fălticeni
Videle, TR
Bârlad
Dr. Tr. Severin 
Timişoara
Emmenbrücke, Elveţia
Arad
Bucureşti
Câmpina
Cluj-Napoca

Victoria Saghin
Olga Stambulova

Estera & Sorin Avram
Simion & Gheorghiţa Bagdasar

Gheorghe Bilan
Bleichner Edith

Bodor Ildikó & Ákos
Elena & Aurel Bordei

Iliuţa & Dorbin Bubuţanu
Maria Chirea

Florentina Chiva
Ioana Dinică

Ştefănică Dumitru
Ionel Dumitru

Camelia Fieraru
Daniela Ganciu-Radoslav

Florentina & Benone Gavrilescu
Elena Gomoiu

Alexandra Grosu
Ili Ispas

Katai Ilona & József
Elena Lupu

Elisabeta Maior
Elena Merloiu

Miklo Lavinia & Lorand
Maria Militaru

Vasilica & Petre Neacşu
Maria Negrilă
Németh Elvira
Petruţa Onea

Osser Gyöngyi
Aurelia Palanga

Aurelia Panea
Ciprian & Claudia Pasăre

Nicoleta & Petru Pascal
Iulian & Laura Pătraşcu

Lidia & Victor Popa
Olimpia & Marian Radoslav

Claudiu Schelegie
Svetlana Stambulova-Herger

Tamas Attila & Gabriela
Silvia Titirişcă

Florin & Elena Vica
Mariana Vicova

Elena & Ion Stratulat
Svetlana Stambulova-Herger
Ciprian & Claudia Pasăre
Maria & Mircea Bagdasar
Petrea & Elena Humelnicu
Osser Gyöngyi
Hegyi Imre
Nicoleta & Petru Pascal
Vasilica & Dumitru Crăciun
Rodica & Silviu Biţoianu
Elena Lupu
Ana Amza
Nicolae Hănescu
Ştefănică Dumitru
Florin & Elena Vica
Olimpia & Marian Radoslav
Stana & Laurenţiu Dincă
Florica Dincă
Liana & Nicolae Grosu
Daniela Ganciu-Radoslav
Bodor Ildikó & Ákos
Szőcs Ibolya & Árpád
Gavril & Gheorghiţa Pop
Lăzărica & Petre Tudor
Ecaterina & Ioan Agocs
Stana & Laurenţiu Dincă
Viorica & Neculai Bărdaşu
Maria & Lucian Vaida
Gavril & Ileana Boldog
Ion Postelnicu
Dorica & Dinu Pribac
Stana & Laurenţiu Dincă
Maria & Nicolae Firu
Ana & Ioan Curelaru
Iliuţa & Dorbin Bubuţanu
Elena Mihăiţa Sandu
Estera & Sorin Avram
Alexandru & Liliana Nichescu
Neculai Verciuc
Victoria Saghin
Miklo Lavinia & Lorand
Maria Militaru
Lucian & Ana-Maria Liţă
Elisabeta Maior
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