


ât de bine ne-am simþit cu toþii în Thailanda, la Raliul 
Mondial! Au fost de faþã reprezentanþi din aproape 

toate þãrile lumii Forever ºi s-a dovedit o ocazie minunatã sã 
ne întâlnim – pentru a învãþa unii de la ceilalþi ºi pentru a ne 
inspira reciproc. Vreau sã le mulþumesc din suflet lui Pairote 
Pongwattana de la Forever Thailanda ºi staff-ului sãu pentru 
grija pe care ne-au purtat-o în perioada când le-am fost 
oaspeþi. A fost o experienþã cu adevãrat minunatã, pe care nu 
o vom uita curând. În 2009 Raliul Mondial se va desfãºura 
în Africa de Sud ºi, cu siguranþã, sunteþi nerãbdãtori sã 
ajungeþi acolo.

În avionul care mã ducea spre Bangkok mã întrebam care 
sunt calitãþile esenþiale pentru a avea succes în network 
marketing. Imediat mi-au venit în minte onestitatea, 
integritatea, loialitatea, dorinþa de a profesa ºi consistenþa. nu reprezintã factorul decisiv în crearea unui efect „sãriturã Toate aceste atribute, alãturi de multe altele, sunt vitale în de broascã” în plus. Elementul cheie este entuziasmul sau drumul spre succes. Totuºi, existã un factor pe care de multe forþa pe care o punem în aruncarea pietrei.ori nu-l luãm în seamã: sã ai pasiune ºi sã ºtii sã o menþii. 
Auzim acest cuvânt – pasiune – în timpul competiþiilor Folosind aceastã analogie, imaginaþi-vã cã fiecare efect pe 
sportive; cu toþii am vãzut mostre de pasiune în meciurile de suprafaþa apei reprezintã o persoanã cu care vorbim despre 
fotbal, de tenis sau în alte evenimente în care energia afacerea noastrã. În consecinþã, trebuie sã devenim experþi în 
succesului pare sã treacã pe rând de la un participant la altul. aruncarea pietrelor, sã ne asigurãm cã aruncãm cât mai 
Deseori auzim exclamaþiile comentatorilor sportivi despre multe pietre ºi punem cât mai multã energie în fiecare 
pasiunea ºi entuziasmul jucãtorilor. Pasiunea ºi entuziasmul aruncare.  Prin urmare, cu cât contactãm mai mulþi oameni 
nu sunt calitãþi înnãscute, ci, mai degrabã, învãþate. ºi cu cât investim mai multã energie în creºterea afacerii 
Gândiþi-vã puþin la oamenii de succes pe care îi cunoaºteþi ºi noastre, cu atât mai multe unde vom crea. Asta va produce 
sigur veþi observa cã sunt întotdeauna în miºcare. Gândesc entuziasmul despre care pomeneam mai sus ca element cheie 
repede ºi acþioneazã din pasiune. Spun DA fiecãrei provocãri al succesului. Cu fiecare nouã persoanã cãreia ne adresãm, 
ºi îºi canalizeazã toatã energia pentru a realiza provocarea la trebuie sã conºtientizãm durata efectului avut de mesajul pe 
care au rãspuns afirmativ. care îl rãspândim. În unele cazuri, persoana cãreia îi vorbim 

ni se va alãtura ºi va avea succes; în alte cazuri, va spune „nu”. Cred ca vã amintiþi Poate va alege numai sã consume produsele sau sã le cum, în copilãrie, recomande cunoscuþilor. Indiferent de rezultatul cãutaþi pietre cât mai contactului iniþial, efectul este asemãnãtor cu cel al undelor p l a t e  p e  m a l u l  – se vor extinde mereu, numai cã nu le vei vedea tot timpul.lacurilor ºi râurilor 
pentru a le arunca în Entuziasmul e forþa invizibilã care constituie formula 
apã cu efectul sãriturii oamenilor de succes. Pe mãsurã ce meditaþi la agenda zilelor 
d e  b roa s c ã .  Ore  ºi sãptãmânilor urmãtoare, nu rãmâneþi paralizaþi analizând 
întregi nu fãceam fiecare activitate în parte. Deseori, chiar simplul fapt cã 
decât sã aruncãm faceþi ceva poate stârni entuziasm ºi pasiune. Aºa cã, 
pietre sperând de îndreptaþi-vã cãtre lac, alegeþi pietrele bune ºi creaþi unde pe 
fiecare datã sã reuºim luciul apei. 
mai multe “sãrituri de 

broascã” decât înainte. La fiecare atingere a apei, piatra 
creazã un efect de undã. La început este vizibil, dar, pe 
mãsurã ce se extinde în cercuri perfecte, devine din ce în ce 
mai greu de distins. Deºi alegerea pietrei este importantã, ea 
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Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan
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1978 - 2008 Fii un bun aruncãtor 

iunie 2008 ,  Nr. 110România & Rep. Moldova

Mesajul lui Rex



euºitele extraordinare pe care echipa României le-a 
avut deja anul acesta înseamnã ºi o promisiune de noi 

succese. Iar Forever ne oferã mereu ºansa de a urca încã o 
treaptã de excelenþã. Ne pune la dispoziþie programe care 
dinamizeazã afacerea, o reîmprospãteazã. Pentru cã aceste 
programe fac exact ceea ce promit: stimuleazã. Trezesc 
efervescenþa, inspiraþia, motivaþia; calitãþile pe care le avem 
ºi pe care meritã sã le folosim întotdeauna la întregul 
potenþial. Aceste programe impulsioneazã tot ce este mai 
valoros în noi. ªi mai mult decât atât, ne susþin, ne pun la 
dispoziþie exact ce avem nevoie pentru a obþine nivelul pe 
care ni l-am propus.

Programul de calificare pentru Raliul European este gata de 
start. Detaliile, noutãþile pe care le oferã acum compania te 
aºteaptã în paginile revistei. Totul este în avantajul tãu. 

ca o învingãtoare. O echipã de supercampioni care Studiazã aceste informaþii ºi foloseºte-le din plin. Fã-le sã 
demonstreazã cã nu cunosc cuvântul „imposibil”. funcþioneze la superlativ, este posibil. Alege din prima clipã 

ce este mai bun. Îndrãzneºte sã þinteºti cel mai sus. Dacã Vrei sã fii în aceastã echipã? Dacã nu eºti sigur de rãspuns 
hotãrãºti sã atingi un nivel din acest program, de ce sã nu fie gândeºte-te la ce i-a spus un mentor învãþãcelului care se 
cel mai generos nivel? Cel care îþi aduce o experienþã plângea cã se simte limitat. „Eºti limitat, într-adevãr. Dar ai 
completã ºi te face sã savurezi gustul total al succesului? Nu e observat cã astãzi poþi sã faci lucruri care þi se pãreau cu 
vorba doar de faptul cã nivelul al treilea înseamnã biletul neputinþã acum cinci, zece ani? Ce s-a schimbat?” l-a 
pentru raliu, cazarea într-un hotel de cinci stele ºi biletul de întrebat mentorul. „Talentele mele s-au schimbat.” „Nu 
avion dus-întors. Nivelul al treilea este excelenþa care talentele. Tu te-ai transformat.” „Nu este acelaºi lucru?” s-a 
rãsplãteºte excelenþa. De aceea nivelul al treilea este  ceea ce mirat învãþãcelul. „Nu. Omul este ceea ce gândeºte cã este. 
þi se potriveºte cu adevãrat. Când gândirea lui se transformã, omul se transformã.”
Raliul European se va desfãºura în Spania. Þara unde sute de Tu ce alegi sã gândeºti? Ce alegi sã-þi propui? Ce alegi sã 
mii de români au plecat sã munceascã pentru un ban în plus, reuºeºti? 
au fãcut sacrificii, au acceptat slujbe grele sau mult sub 

Putem merge în Spania sã arãtãm forþa colosalã a þãrii nivelul lor de pregãtire. Raliul European Forever este 
noastre. E ºansa noastrã de distribuitori care se respectã, de momentul în care echipa României poate ajunge în Spania 
lideri care ºtiu cã Forever este afacerea multiplicãrii ºi a 
copierii. E nevoie de tine acolo, e nevoie de echipa ta, de 
entuziasmul care vã defineºte. 

Vã dorim succes deplin ºi abia aºteptãm sã ne întâlnim la 
Malaga!

3foreverliving.com

R

Cu mult drag,

Dr. Szõcs Gábor & Dr. farm. Szõcs Dóra

Mesajul Directorilor Generali

Tu ce alegi sã gândeºti?  
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În pas alergãtor pentru 
un stil de viaþã sãnãtos 

Aºa cum v-aþi obiºnuit, pentru Forever, a doua duminicã a lunii mai înseamnã miºcare. Anul 
acesta crosul    a ajuns la cea de-a cincea ediþie. Ediþie 
cu noroc, deoarece soarele a strãlucit cu putere pentru prima oarã într-o sãptãmânã cu nori 
negri ºi furtuni. Datoritã numãrului mare de participanþi prezenþi, înscrierile încep mai 
devreme. În numai treizeci de minute parcul Herãstrãu este plin ochi de adulþi ºi copii în 
tricouri albe cu numere de concurs, care fac încãlzirea alãturi de Dumitru Butilcã, instructorul 
de fitness. La semnalul maestrului de ceremonii, Leonard Iozefini, toatã lumea se pregãteºte.

                                                                   

ªi anul acesta se respectã tradiþia, iar campioana emeritã 
Violeta Beclea face sã rãsune focul de start la ora 10. Dupã nici 
cincisprezece minute primul alergãtor trece deja linia de sosire. 
Ceilalþi participanþi îºi fac apariþia pe rând. Ne tragem puþin 
sufletul în timp ce ascultãm concertul de zile mari al trupei Fly 
Project, probabil cel mai matinal din întreaga lor carierã 
muzicalã. ªi începe înmânarea premiilor! Învingãtorii dau 
mâna cu doamnele sportului românesc Monica Iagãr, 
Valentina Brat ºi Monica Roºu, care a decis sã-ºi serbeze ziua de 
naºtere alãturi de Forever. 

iunie 2008 ,  Nr. 110România & Rep. Moldova

Extragerile la tombolã

Încãlzirea



Dar nu numai participanþii la cros sunt 
premiaþi, ci ºi Directorii Generali ai 
companiei, Dóra ºi Gábor Szõcs, 
precum ºi Alexandru Constantin, 
Marketing Manager Forever Living 
Products România. Premiile sunt 
oferite de Direcþia pentru Sport a 
Municipiului Bucureºti ºi Primãria 
Municipiului Bucureºti ºi se acordã 
pentru consecvenþã în organizarea de 
evenimente sportive populare. Pe 
podiumul crosului la categoria 
distribuitori Forever au urcat Ani 
Alupului ,  locul  întâ i ,  Emil ia  
Ioaniþescu, locul al doilea, ºi Mirela 
Ion, locul al treilea – pentru categoria 
femei. La categoria bãrbaþilor i-am 
aplaudat pe Mugur Mateescu, primul 
loc, Dinu Florian, locul al doilea ºi 
Gheorghe Veronel, locul al treilea. Vã 
felicitãm din suflet! 

Felicitãri calde meritã ºi ceilalþi 
distribuitori care au ales sã-ºi petreacã 
duminica în stil Forever, alãturi de 
Forever. Vã mulþumim cu drag, tuturor 
celor care ne-aþi însoþit la crosul acestui 
an. ªi vã aºteptãm ºi în 2009 sã 
sãrbãtorim miºcarea ºi sãnãtatea în 
stilul nostru deja consacrat.

Crosul anului

FLY Project

Dr. ªerban Damian, 
Consultant ForeverCel mai vârstinic participant

foreverliving.com

Directorii Generali ºi Alex Constantin, Marketing Manager,
premiaþi de cãtre Direcþia pentru Sport a Mun. Bucureºti

Cel mai tânãr participant
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Câºtigãtoarea marelui premiu, un laptop 



Raliul European 
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Februarie 2008, Budapesta. Peste 1.600 de români au luat cu asalt arena Papp László din 
capitala Ungariei, mai deciºi ca niciodatã sã demonstreze cã Forever România are un cuvânt 
important de spus în Europa. România a strãlucit la Raliul European 2008, atât la propriu, 
datoritã sutelor de flacoane galbene de Aloe Vera Gel luminate, cât ºi la figurat, datoritã 
entuziasmului cu care ºi-a încurajat ºi susþinut partenerii din þarã ºi din întreaga Europã. Am 
adus cu mândrie acasã premiul Country Pride pentru costumele originale pe care le-am purtat 
ºi am fãcut cu toþii o promisiune solemnã: aceea cã anul viitor, la Raliul European de la Málaga, 
Spania, vom câºtiga ºi trofeul Spirit Award. Aºadar, declarãm deschisã perioada de calificare la 
Raliul European 2009! Mult succes tuturor!

Condiþii 
generale de 
calificare

Sã fiþi Activ (4pc)     
în fiecare lunã a 
perioadei de calificare

Sã sponsorizaþi         
cel puþin 3 noi 
distribuitori în prima 
generaþie ºi sã îi ajutaþi 
sã atingã cel puþin 
nivelul de Asistent 
Supervizor

NIVEL 3

NIVEL 2

NIVEL 1

Acumulând 80 pc din vânzãri în cadrul acestui grup,
incluzând aici ºi cumpãrãturile dvs. personale, veþi beneficia de:

Acumulând 50 pc din vânzãri în cadrul acestui grup,
incluzând aici ºi cumpãrãturile dvs. personale, veþi beneficia de:

Acumulând 25 pc din vânzãri în cadrul acestui grup,
incluzând aici ºi cumpãrãturile dvs. personale, veþi beneficia de:

bilet(e) pentru Raliu (asigurã participarea la toate evenimentele)

asigurarea transportului pânã ºi de la locul de
desfãºurare a Raliului (pentru fiecare cod calificat)

3 nopþi de cazare pentru fiecare cod calificat

bilet(e) pentru Raliu (asigurã participarea la toate evenimentele)

bilet(e) pentru Raliu (asigurã participarea la toate evenimentele)

asigurarea transportului pânã ºi de la locul de
desfãºurare a Raliului (pentru fiecare cod calificat)

asigurarea transportului pânã ºi de la locul de
desfãºurare a Raliului (pentru fiecare cod calificat)

3 nopþi de cazare pentru fiecare cod calificat

3 nopþi de cazare pentru fiecare cod calificat

Perioada de calificare este 1 iulie – 31 octombrie 2008.
Toate cerinþele trebuie îndeplinite în timpul perioadei de calificare.
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Málaga - Spania, 2009 

foreverliving.com

Noul Distribuitor care doreºte sã se califice pentru Raliul IMPORTANT:European trebuie sã obþinã statutul de Activ (4 pc) în prima 
1. Punctele credit ale persoanelor pe care le-aþi înscris în lunã petrecutã integral în Forever, apoi sã fie Activ în fiecare 
prima generaþie înainte de 1 iulie 2008 se iau în calculul lunã a perioadei de calificare.
punctelor Dvs. Active, respectiv totale (pânã când aceºtia se 
calificã la nivelul de Asistent Supervizor). 

2. Noii distribuitori înscriºi în echipa Dvs., în prima 
generaþie, între 1 iulie – 31 octombrie 2008 nu pot fi 
distribuitori responsorizaþi (ca urmare punctele lor nu se vor 
lua în calculul punctelor Dvs. pentru calificare - 25, 50, 
respectiv 80 pc).

3. Dacã distribuitorii pe care i-aþi înscris în prima generaþie 
au în echipele lor persoane responsorizate, punctele credit 
ale acestora se vor lua în calculul punctelor Dvs. totale (25,  
50, respectiv 80 pc).

NU se acordã contravaloarea premiilor în bani. Premiile 
nu sunt transferabile ºi se acordã numai distribuitorilor din 
Europa.

Toate persoanele pe care le sponsorizaþi trebuie sã fie din 
þara în care vã calificaþi la Raliul European (domestic). 
Punctele persoanelor sponsorizate internaþional nu se iau în 
calcul pentru calificare.

Fiecare distribuitor este pe deplin responsabil de 
înþelegerea regulilor ºi cerinþelor pentru participarea la acest 
program. Nu se vor face excepþii. Pentru informaþii sau 
clarificãri vã rugãm sã contactaþi Sediul Central.

EXEMPLU: Dacã vã înscrieþi în Forever la sfârºitul lunii 
iulie, trebuie sã realizaþi statutul de Activ începând cu luna 
august. Punctele realizate în luna iulie vor fi, totuºi, luate în 
calcul pentru calificare.

În cazul în care Noul Distribuitor se înscrie în companie în 
luna octombrie (ultima lunã a perioadei de calificare) ºi 
doreºte sã se califice la nivelul 1, 2 sau 3 pentru Raliul 
European, trebuie sã îndeplineascã Activul numai în aceastã 
lunã.

Data înscrierii noului distribuitor se considerã data la care 
Formularul de Înscriere este introdus în computerul 
Sediului Central.

Reguli pentru obþinerea participãrii

Condiþii de calificare

Regulile de calificare trebuie interpretate conform noii politici de sponsorizare 

Start de Succes, introdusã de Forever România la data de 1 octombrie 2000.
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Cum construieºti o 
   echipã de Diamant 
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1. Angajament faþã de succesul echipei ºi obiective contribuþia fiecãruia dintre ei. Sunt mereu dispuºi sã-ºi ajute 
colegii care întâmpinã dificultãþi. Discutã proactiv împãrtãºite - coechipierii sunt dedicaþi succesului echipei  

ºi obiectivelor acesteia. Echipele competitive sunt motivate, problemele care apar ºi oferã sprijin la nevoie.
compacte ºi þintesc cel mai înalt nivel de performanþã.  unii coechipieri intrã în competiþie 

este puternic concentratã sã realizeze un unii împotriva celorlalþi, negând astfel un mediu de lucru 
lucru de calitate ºi nu asupra unor probleme personale care sinergic. Devin preocupaþi numai de sarcinile ce la revin ºi 
ar putea interfera cu acest obiectiv. Toþi membrii echipei nu sunt interesaþi sã-i ajute pe ceilalþi. Astfel, se ajunge la 
faciliteazã relaþii de cooperare pozitive. Întreaga echipã este lipsã de coeziune ºi cooperare, un sentiment de neputinþã ºi, 
motivatã sã depãºeascã performanþele competitorilor. în final, la dezbinarea echipei.

 un membru al echipei este foarte  flacãra unei lumânãri nu se stinge dacã aprinde ºi 
motivat sã realizeze o sarcinã de calitate, în timp ce alþi doi se alte lumânãri din jur. În final, toate la un loc, lumineazã mai 
mulþumesc ºi cu o calitate inferioarã a muncii lor. Aceastã puternic.
neconcordanþã în obiective cauzeazã multe probleme ºi 
frustrãri în interiorul echipei. 

 pentru performanþã, toþi membrii echipei 
trebuie sã „tragã la aceeaºi cãruþã”.
 
2. Interdependenþã – membrii echipei creeazã un mediu 
în care împreunã contribuie mai mult decât separat. Un 
mediu de interdependenþã pozitiv scoate la ivealã tot ce-i 
mai bun din fiecare persoanã ºi astfel echipa îºi atinge 
scopurile la un nivel net superior. Fiecare îºi încurajeazã 
coechipierii sã contribuie, sã înveþe ºi sã obþinã realizãri.

 coechipierii simt cã au o responsabilitate 
faþã de colegii lor ºi cã succesul echipei depinde de 

Echipa neperformantã:
Echipa de succes: 

Echipa neperformantã:

Echipa de succes:

Concluzie:

Concluzie:

Principiile unei echipe de succes:

Un grup de oameni care lucreazã împreunã nu formeazã neapãrat o echipã. 
Pentru a se numi echipã, oamenii ce compun grupul trebuie sã dea dovadã 
de un înalt grad de interdependenþã în realizarea unei sarcini. Membrii unei 
echipe sunt implicaþi trup ºi suflet în succesul ºi dezvoltarea personalã a fiecãrui membru. Echipa depãºeºte în performanþã 
un simplu grup ºi lucreazã pe principiul sinergiei: unu plus unu rezultã mult mai mult decât doi. Membrii unei echipe nu 
numai cã lucreazã împreunã în orice aspect al unei sarcini, dar împãrtãºesc ºi aceleaºi principii în ceea ce priveºte planificarea, 
organizarea, stabilirea obiectivelor, evaluarea performanþei, dezvoltarea strategiilor etc.

Ce înseamnã echipa?

De ce unele echipe au mari realizãri ºi altele nu? Ce calitãþi sunt necesare pentru a reuºi? Munca în 
echipã este definitã de Scarnati, unul dintre cercetãtorii de succes din acest domeniu, ca               
„procesul de cooperare care permite oamenilor obiºnuiþi sã atingã rezultate extraordinare”. De 
aceea, unul dintre elementele esenþiale pentru o echipã performantã este concentrarea 
asupra unui obiectiv comun ºi a unui scop clar. Membrii echipei trebuie sã fie îndeajuns 
de flexibili pentru a se adapta unui mediu în care obiectivele sunt atinse 
prin colaborare ºi interdependenþã, nu prin þinte individuale ºi competiþie.

Aflã de ce întemeierea 
unei afaceri de marketing 
în reþea:
este o metodã revoluþionarã 
de a ajunge la bogãþie;
dã posibilitatea oricui de a 
câºtiga mari averi;
este deschisã pentru oricine 
dã dovadã de ambiþie, 
hotãrâre ºi perseverenþã.

Cartea luniiCartea lunii



Teambuilding 

3. Aptitudini interpersonale - abilitatea de a discuta 5. Omul potrivit la locul potrivit – componenþa este 
esenþialã în crearea unei echipe de succes. Membrii echipei deschis cu echipa despre problemele ce apar, abilitatea de a 

fi sincer, demn de încredere, sãritor ºi respectuos faþã de trebuie sã fie deplin conºtienþi de rolul pe care îl îndeplinesc 
echipã ºi faþã de cei care o formeazã. ºi sã înþeleagã ce se aºteaptã de la contribuþia lor în cadrul 

 coechipierii recunosc cã fiecare are o echipei. 
personalitate distinctã ºi poate întâmpina probleme la  este proactivã în selectarea membrilor. 
niveluri diferite. Sunt atenþi faþã de nevoile celorlalþi, îi Analizeazã cu atenþie aptitudinile necesare pentru fiecare 
respectã ºi îi ajutã în perioadele dificile. membru în parte.

 coechipierii se desconsiderã ºi nu îºi  a fost formatã la întâmplare, cât mai 
acordã sprijin aproape deloc. Pare cã nu sunt conºtienþi ºi se repede. Nu s-au luat în calcul abilitãþile ºi calitãþile de care ar 
aratã surprinºi atunci când li se spune cã i-au supãrat pe fi fost nevoie.
ceilalþi prin comentariile fãcute.  Fiecare om este important, aºa cum spunea ºi 

 succesul este mult mai uºor de atins dacã, în loc Rex în mesajul sãu din ianuarie 2007. Arãtându-þi aprecierea 
de ziduri, construieºti punþi. pentru cel de lângã tine, arãtându-i cã este important îl 
 stimulezi sã dea tot ce-i mai bun în el ºi numai aºa o echipã 
4. Comunicare deschisã ºi feedback pozitiv – sã asculþi poate atinge succesul. 
activ grijile ºi nevoile celorlalþi membri ai echipei, sã  
apreciezi contribuþia lor ºi sã exprimi aceastã apreciere. 6. Responsabilitate faþã de modul de lucru al echipei
Aceasta este adevãrata cheie a unui mediu de lucru eficient. fiecare este conºtient de importanþa sa în 
În plus, fiecare coechipier ar trebui sã fie dispus sã facã ºi sã cadrul echipei ºi de procesele folosite de echipã pentru a 
primeascã critici constructive ºi sã rãspundã apoi printr-un planifica ºi monitoriza calitatea efortului depus. Liderul este 
feedback pozitiv. respectat ºi consultat întotdeauna înainte de luarea unor 

 echipa recunoaºte importanþa discutãrii decizii majore. 
problemelor ºi încearcã, prin criticã constructivã, sã treacã  liderul nu este respectat ºi consultat, 
peste obstacole. coechipierii se plâng cã întâlnirile sunt o pierdere de vreme. 

 nu este preocupatã de discutarea Unii au impresia cã nu li se cere pãrerea niciodatã în luarea 
problemelor din cauza fricii de criticã. Consecinþa este o deciziilor, alþii cã nu sunt niciodatã la curent cu progresul ºi 
echipã care nu comunicã liber, ceea ce distruge potenþialul dezvoltarea echipei.
echipei.  modul de lucru al echipei trebuie sã fie agreat de 

Nu te lãsa dominat de temeri, oricând poþi toþi coechipierii, nu impus pe bazã de autoritate. Într-o 
îmbunãtãþi ceva din tine. Nu te lãsa dominat de orgolii, tot echipã performantã autoritatea este lãsatã deoparte, iar 
timpul poþi ajuta pe cineva sã vadã pãdurea din spatele respectul trebuie câºtigat.
copacilor.

Echipa de succes:

Echipa de succes:

Echipa neperformantã: Echipa neperformantã:

Echipa de succes: 

Echipa de succes:

Echipa neperformantã:

Echipa neperformantã:

Concluzie:
Concluzie:

Concluzie:
Concluzie: 

foreverliving.com

Sã aparþii unei echipe, în 
cel mai larg sens posibil, 
þine de sentimentul cã 
faci parte din ceva mãreþ, 
þine de înþelegerea 
misiunii ºi a obiectivelor 
organizaþiei, þine de 
plãcerea muncii alãturi de 
ceilalþi membri. 
Aplicând cele ºase 
principii de mai sus, vei 
reuºi sã-þi construieºti 
echipa de Diamant la 
care visezi. 

Mult succes!
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Întotdeauna luna mai este o lunã a probelor de foc 
pentru echipa Forever România. În mai aniversãm 
înfiinþarea companiei, organizãm crosul Fii sãnãtos cu 
Aloe vera, ca sã atragem atenþia asupra importanþei 
unui stil de viaþã activ ºi vã chemãm la Success Day. 
Emoþiile sunt de trei ori mai mari în aceastã lunã, dar ºi 
energia este la cote mai înalte. 

Gazde:  & Paºcan, Senior ManageriDoru Ligia Echipa României - Câºtigãtoarea trofeului  
la turneul de fotbal din Ungaria

Dusty Greene

Success Day la 

Anul acesta, 17 mai a însemnat un Success Day 
de treizeci de ori mai important, de treizeci de ori 
mai emoþionant, de treizeci de ori mai interesant. 
13 mai 1978 a fost prima zi de viaþã Forever 
Living Products International, iar în aceastã 

sâmbãtã am sãrbãtorit cea de-a 10.955-a zi din viaþa companiei. 10.955 de zile dedicate vouã, 
10.955 de zile de stil de viaþã sãnãtos, 10.955 de zile în care compania a înflorit ºi a schimbat în 
bine vieþile a peste nouã milioane de oameni din lumea întreagã. Cu treizeci de minute înainte de 
începerea spectacolului, gazdele, Ligia ºi Doru Paºcan, Senior Manageri, încearcã sã-ºi 
stãpâneascã emoþiile printr-o tehnicã ineditã: numãrã baloanele, luminile ºi florile din salã. Nu 
ºtiam tehnica, dar se pare cã dã rezultate excelente pentru cã, în momentul în care pãºesc pe 
scenã, emoþiile dispar ca prin farmec, sunt plini de energie ºi zâmbesc molipsitor. 

Andreea Rãducan

iunie 2008 ,  Nr. 110România & Rep. Moldova
Asistent Supervizori
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Berkics Miklós, Diamant-Safir Manager, Ungaria



În acelaºi ritm energic îºi fac apariþia Directorii Generali, care, prin vorbele lor, cresc nivelul de încredere al tuturor celor 
prezenþi. Ne explicã principiul multiplicãrii, un principiu simplu, care a fãcut posibilã creºterea continuã a companiei timp 
de treizeci de ani. Apoi îl ascultãm cu rãsuflarea tãiatã pe Dr. ªerban Damian, medicul consultant al companiei, care ne invitã 
în cãlãtoria de explorare a beneficiilor plantei Aloe vera. Cu aºa un ghid fiecare dintre noi ajunge la destinaþie cu multe 
cunoºtinþe folositoare pentru un stil de viaþã 
echilibrat. Sala îi aplaudã acum cu admiraþie pe 
distribuitorii care, la crosul Fii sãnãtos cu Aloe 
vera, ne-au demonstrat forma fizicã 
extraordinarã. La fel ºi pe cei care au fãcut parte 
din echipa de fotbal a României, câºtigãtoare a 
turneului Dusty Greene organizat, pe 9 mai în 
Ungaria. Chiar invitatul nostru special, Berkics 
Miklós, le oferã acum cupa învingãtorilor. 

treizeci de ani

Andreea Bãlan &  Petriºor

Maria  Daniel  & Parascan, Senior Manageri

ªi, pentru cã suntem la capitolul sport, urmãrim hipnotizaþi evoluþia 
echipei de gimnasticã ritmicã. Cea mai micã dintre fete are numai patru 
ani ºi e mai flexibilã decât o trestie. Boboacele gimnaste au pregãtit 

surpriza zilei. Luminile se sting ºi sala rãsunã de vocea atât de cunoscutã nouã, tuturor: „Hai, Andreea!”. Este încurajarea lui 
Cristian Þopescu pentru evoluþia Andreei Rãducan la Sydney. Pe ecranele de lângã scenã privim toþi, rãscoliþi de emoþie, 
momentele de aur ale Andreei. O primim pe scenã cu ropote de aplauze.

Berkics Miklós, 
Diamant-Safir Manager, Ungaria

Eveniment

Dr. ªerban Damian,
Consultant Forever
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Programul Stimulativ de Merit

Dr. farm. Szocs Dóra,
Director General

Dr. Szocs Gábor,
Director General

Cristian & Cristiana Puºcaº, Manageri

foreverliving.com

Benedek József,
Senior Manager
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Maria ºi Daniel Parascan, Senior Manageri, ne salutã apoi în stil thailandez, refãcând 
alãturi de noi traseul Raliului Mondial în þara lui Buddha ºi a templelor din aur. Ne aratã 
fotografii extraordinare cu elefanþi-pictori, imagini cu magazine plutitoare, umbreluþe 
thailandeze ºi evantaie multicolore. Iar Cristiana ºi Cristian Puºcaº, Manageri, ne spun pe 
ºleau cã numai decizia poate fi cheia care deschide uºa schimbãrii în vieþile noastre. A doua 
mare surprizã a zilei nu se lasã aºteptatã. Deºi trenul spre nivelul de Diamant anunþa cã 
pleacã din minut în minut, Berkics Miklós, Diamant-Safir Manager din Ungaria, 
câºtigãtorul celui mai mare cec Profit Share de anul acesta, mai zãboveºte câteva minute 
numai pentru a ne ajuta sã decidem ce dorim de la aceastã afacere - în ce condiþii vrem sã 
cãlãtorim la Raliul European ºi dacã meritã sau nu sã ne calificãm la programul stimulativ 
Profit Share. Se vede cã e un om minunat, care îndrãgeºte echipa României ºi revine în 
fiecare an sã ne motiveze prin succesul sãu. Cu siguranþã Managerii prezenþi la trainingul 
din 16 mai au învãþat sã copieze succesul lui. Mulþumim, domnului Benedek József, Senior 
Manager, pentru traducerea excepþionalã a discursului lui Berkics Miklós.Echipa Clujului, cea mai bunã galerie

Calificaþii la Super Raliul Forever - Phoenix, SUA, cu 2500, respectiv 1500 pc

Supervizori

Asistent Manageri

Pentru fotografii de la acest eveniment incendiar, viziteazã  www.foreverliving.ro/fotoPentru fotografii de la acest eveniment incendiar, viziteazã  www.foreverliving.ro/foto
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Andreea Bãlan susþine mai multe momente alãturi de Petriºor. 
Dansurile lor mai fac o datã dovada talentului care le-a adus un 
binemeritat loc pe podiumul competiþiei din Mexic. Deºi ziua a 
fost plinã de surprize ºi momente emoþionante, nu uitãm sã-i 
felicitãm din suflet ºi sã ne bucurãm alãturi de numeroºii 
colaboratori ai companiei care s-au calificat la un nivel superior în 
Planul de Marketing sau la programele stimulative pe care 
Forever le oferã celor mai devotaþi distribuitori. A fost o 
aniversare demnã de succesul ultimilor treizeci de ani. Rex are 
dreptate: aºteptãm cu nerãbdare cea de-a ºaizecea aniversare, la 
care vom putea spune cã ºi ultimele trei decenii au fost minunate. 
La mulþi ani, Forever Living Products, la mulþi ani tuturor!

Petru & Gheorghiþa Vasin, Safir Manageri

Elena & Ioan Dinuþã, Senior Manager

Manageri

Eveniment

Acrobaþia gimnastelor

foreverliving.com

Alexandra Rotãrescu, Departament Marketing

Fii sãnãtos cu Aloe vera ºi vei fi un câºtigãtor

Sebastian & Carina Iacãtã, Soaring Manageri

Andreea Bãlan



Forever Kids e prietenul 
ideal al celor mici

Pentru a-i asigura celui mai tânãr 
membru al familiei o alimentaþie 
completã, care sã-i dea energia 
atât de necesarã pentru joacã, 
suplimenteazã-i dieta cu 
Forever Kids: patru 
tablete pe zi, dacã 
juniorul a trecut de 
patru ani, ºi douã 
tablete, zilnic, dacã are 
între doi ºi patru ani.

14 iunie 2008 ,  Nr. 110România & Rep. Moldova

Forever Kids e prietenul 
ideal al celor mici

Mai natural, mai sãnãtos
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Ca majoritatea adulþilor, ºi copiii 
au nevoie de substanþele 
nutritive care le ajutã organismul 
sã funcþioneze normal; dar nu 
întotdeauna este uºor sã ne 
a s igurãm cã  î º i  i au  d in  
alimentaþie toate substanþele de 
care au nevoie, mai ales cã fructele ºi 
legumele nu se gãsesc pe lista lor de 
preferinþe. În plus, majoritatea copilaºilor 
sunt mofturoºi când vine vorba de mâncare 
ºi nici nu vor sã audã de anumite alimente.

Acum eºti, probabil, mai liniºtitã în ceea ce 
priveºte alimentaþia celui mic. Mai ales cã a 
venit vacanþa, merge la bunici ºi adio fast-
food. În aceastã perioadã problema o 
reprezintã soarele ºi micile rãni cu care se 
întoarce de la joacã. Pe lângã Bits, Pomesteen 
ºi Bee Honey, dã-i bunicii ºi Forever First ºi 
Aloe Sunscreen. Instruieºte-o sã aplice crema 
cu ecran solar înainte ca micuþul sã iasã la 
joacã, sã-i punã o ºepcuþã pe cap ºi sã nu-ºi 
facã griji din punctul de vedere al arsurilor. 
Cât despre „dovezile de bunã purtare”, 
bunica trebuie sã ºtie cã Aloe First este ideal 
în trusa de prim-ajutor. Fie cã nepoþelul se 
loveºte sau face vreo iritaþie, Aloe First îl ajutã 
sã se reîntoarcã la joacã imediat.

Pentru a-i asigura celui mai tânãr membru al familiei o alimentaþie completã, care sã-i dea energia atât de necesarã pentru 
joacã, suplimenteazã-i dieta cu Forever Kids: patru tablete pe zi, dacã juniorul a trecut de patru ani, ºi douã tablete, zilnic, 
dacã are între doi ºi patru ani. Vitaminele Kids suplimenteazã cu succes ºi dieta adulþilor. Dar nu lua din tabletele 
prichidelului. Cumpãrã un Kids  numai pentru tine  ºi vei avea aceeaºi energie ca un copil.

De ce? Iatã numai câteva motive:
Forever Kids conþine toate vitaminele ºi mineralele esenþiale în dezvoltarea copilului tãu.
varzã, roºii, spanac, morcovi – dacã cel mic nu vrea sã audã de astfel de legume, poþi sta liniºtitã, pentru cã Forever Kids 
le conþine. Încercã totuºi sã-l înveþi sã mãnânce tot, fãrã mofturi. Numai aºa va creºte sãnãtos ºi voinic.
vitamina A contribuie la procesul de creºtere, ajutã la menþinerea unei pieli sãnãtoase ºi a unei priviri de vultur.
vitamina B6 ajutã la oxigenarea întregului organism.
vitamina B12 stimuleazã producþia de celule roºii (hematii) în organism ºi pãstreazã sistemul nervos sãnãtos.
vitamina C ajutã la întãrirea sistemului imunitar pe parcursul creºterii prichindelului.
vitamina D este esenþialã pentru sãnãtatea sistemului osos.
zincul este considerat unul dintre cele mai importante oligoelemente, datoritã implicãrii 
sale în mecanismele de construcþie ºi producþie celularã.



Oltenia pe harta Forever 
Living Products România 
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M-am alãturat echipei Forever Oltenia în anul 2004 ºi îmi aduc aminte ce am simþit când am vãzut prima datã, la Bucureºti, 
echipa Ardealului ºi celelalte echipe ale þãrii. Am fost fascinatã de atâta putere. Dar Oltenia unde era? Urmãrind câteva dintre 
fotografiile fãcute cu ocazia deschiderii centrului de distribuþie de la Craiova, veþi ºti cã Oltenia a rãspuns: suntem aici, alãturi 
de întreaga echipã Forever România. Pentru cã împreunã avem forþa de a urca pe primul loc în Topul European Forever. 
Mulþumim Directorilor Generali, Dóra ºi Gábor Szõcs pentru dragostea cu care ne susþin. Mulþumim Emiliei ºi lui Petru 
Truºcã pentru dãruirea ºi implicarea lor în deschiderea acestui centru de distribuþie. 
Mulþumim tuturor consumatorilor pentru rãbdarea ºi înþelegerea de care au dat dovadã. Acum 
veþi avea produsele mai repede. 

Inaugurare

Suntem bucuroºi ºi onoraþi în acelaºi timp sã vã transmitem adânca noastrã recunoºtinþã ºi mulþumire pentru realizarea unui 
foarte important obiectiv al întregii echipe a Olteniei - deschiderea centrului de distribuþie Forever la Craiova. Ne simþim 
privilegiaþi sã fim partenerii unei companii atât de serioase ºi generoase, care vine în sprijinul 
oamenilor din toate punctele de vedere: sãnãtate, venituri, facilitaþi pentru desfãºurarea 
activitãþii în bune condiþii.                                 

Luni, 2 iunie 2008 – o zi obiºnuitã pentru alþii, o zi mare pentru mine ºi echipa mea: la Craiova se inaugureazã un nou centru 
de distribuþie Forever. Când am intrat prima datã m-am comportat copilãreºte, nu mai voiam sã plec. Totul mirosea atât de 
frumos ºi familiar cã îmi pãrea cã sunt acolo de când lumea. Angajaþii sunt atât de drãguþi ºi totul îþi dã o senzaþie de bine ºi de 
siguranþã cã þelul propus e aproape ºi cã vei reuºi. Mulþumim 
dragi Directori Generali pentru cã v-aþi gândit cã meritãm ºi 
noi, Forever Oltenia sã simþim palpitând lângã noi aceastã 
activitate.

  

Luni, 2 iunie 2008, a fost o sãrbãtoare pentru toþi cei care am 
aºteptat cu nerãbdare deschiderea centrului de distribuþie din 
Craiova. Suntem încântaþi de noul nostru centru de 
distribuþie atât de spaþios ºi de frumos. Acum cã avem toate 
condiþiile, afacerea noastrã va înflori mai mult. Mulþumim 
staff-ului din Bucureºti pentru amabilitate ºi profesionalism. 
Întotdeauna este o plãcere sã lucrãm împreunã. Mii de 
mulþumiri pentru tot ceea ce faceþi !

iunie 2008 ,  Nr. 110România & Rep. Moldova
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Bucure[ti: • Bd. Aviatorilor 3, cod 011852; Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289 , Fax: 021 222 89 24

• {os Bucure[ti-Ploie[ti 24-28, bl. 13-1, cod 013694;  Tel: 021 233 3561, Fax: 021 233 3562  

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

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

Arad: • Str. Marcel Olinescu, bl. 301, sc. D, parter , cod 310295; Tel: 0257 - 368.212,  Fax: 0257 - 259.049  

Constan]a: • Str. C\l\ra[i nr. 11, cod 900590; Tel: 0241 - 520.242, Fax: 0241 - 520.243  

Bra[ov: • Str. Lung\ nr. 130, cod  500059; Tel/Fax: 0268 - 473.233

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

Craiova: • Str. Maria Tãnase nr. 11 Luni 12 - 20  
Mar]i-Vineri 09 - 17

0800 802 563 
Tel-verde  

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

Produsele Forever se pot comanda ºi:

Data de 25 a fiecãrei luni este ultima zi în care puteþi face comenzi prin Tel verde ºi on-line!

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

În prima zi lucr\toare a fiecãrei luni centrele de distribuþie sunt `nchise pentru inventar.

On-line  
www.comenziforever.ro
Taxa de expediere/colet:
14 RON (TVA inclus)

Verificaþi conþinutul coletului 
în prezenþa curierului.

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

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

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

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

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

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

Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe www.foreverliving.com. Pentru detalii 
despre primirea Bonusului pe internet, adresaþi-vã Managerului sau Sediului Central, pe adresa de e-mail 
office@foreverliving.ro

Întreb\rile legate de utilizarea produselor Forever pot fi trimise, ̀ n scris, la num\rul de fax: 021.222.89.24 sau   
e-mail: office@foreverliving.ro, `n aten]ia Dr. Clemen]a Dumitra[cu, Dr. Dan Noveanu (suplimente 
alimentare) ºi Dr. ªerban Damian, respectiv Dr. Zenovia Mateescu (cosmetice). R\spunsurile se vor adresa în 
acela[i mod (fax sau email), în cel mult 48 de ore. Acest serviciu este valabil numai pentru distribuitorii firmei, 
drept pentru care v\ rug\m s\ specifica]i în text numãrul de identificare Forever. Nu se vor da informa]ii pe 
aceastã temã prin telefon.

1. la orice unitate CEC ;
2. la toate centrele de distribuþie Forever din þarã, prin 

intermediul cardului bancar;
3. prin serviciul BRD Net (pentru cei care au cont deschis la 

BRD), sau la orice sucursalã BRD, în urmãtoarele 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 plãteºti produsele Forever?

Verificarea punctelor 
prin SMS La nr. de 
telefon: 0745 072 689, 
de pe orice tip de 
telefon mobil, conectat 
l a  O r a n g e  s a u  
Vodafone. Structura 

SMS-ului: user = ultimele 6 cifre ale 
codului FLP; parola = parola 
distribuitorului, parola iniþialã este 
identicã cu valoarea user. User-ul ºi 
parola trebuie despãrþite printr-un 
caracter spaþiu. Parola trebuie sã fie 

de cea pe care o utilizaþi 
pentru a plasa comenzi on-line.
diferitã 
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BRA{OVCLUJ-NAPOCA IA{I
Sala Forever, Stradela Silvestru nr. 1Sala de prezentare Forever 

Aleea Alexandru nr. 51, lângã Omniasig

BUCUREªTI
Sala de prezentare Forever (sediul Alcom)
Str. I. L. Caragiale nr. 12, et. 2, Sala nr. 14

Susþinute de lideri Forever de succes, aceste întâlniri îþi 
oferã un plus de instruire pentru calificarea la nivelul de 
Manager. Nu uita sã iei cu tine broºurile „Planificarea 
afacerii Forever” ºi „De la Supervizor la Manager”. 
Toate ̀ ntâlnirile se desf\[oar\ ̀ ntre orele 10:00 ºi14:00.

21 iunie - Kele Mónika 
19 iulie - Camelia & Daniel Dincuþã
23 august - Ramona & Dorin Vingan

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever

21 iunie - Marilena & Doru Culiºir
19 iulie - Alexandru & Elisaveta Pocaznoi
23 august - Emilia & Petru Truºcã

21 iunie - Smaranda Sãlcudean
19 iulie - Smaranda Sãlcudean
23 august - Maria Pop

21 iunie - Elena Angelescu
19 iulie - Tania & Constantin Popa
23 august - Mircea & Dana Olariu

Programul ºi adresele centrelor de distribuþie Forever România & Republica Moldova

Sala de prezentare Forever 
Str. Lung\ nr. 130

foreverliving.comforeverliving.com

CONSTANÞA
Sala Prestige, Hotel IbisSala de festivitãþi - Liceul Elena Cuza

CRAIOVA ARAD
Sala Filarmonica de stat

21 iunie - Vera & Aurel Meºter
19 iulie - Szabó Éva
23 august - Marinela Tuþuleasa

21 iunie - Alexandru & Elisaveta Pocaznoi
19 iulie - Emanoil Mandreºi 
23 august - Marilena & Doru Culiºir

21 iunie - Vajda Katalin 
19 iulie - Petre Vasin
23 august - Szabó Éva

Important! 

Program CEC Aviatorilor:

Forever info



MANAGERI SPONSORI
Constanþa          
Bucureºti
Craiova
Bacãu
Târgoviºte
Cluj Napoca          
Oradea
Sãcele, BV

Titiana Babãu
Petru & Claudia Bivol
Liliana & Marin Ilina

Constanþa Mihalache
Livia & Gabriel Milea Stoica
Rodica & Daniel Negruºeri

Rozsalyi Magdolna & Pál
Elena & Ioan Tãbãraº

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

Aurel & Veronica Meºter (1) Marilena & Teodor Culiºir (16)

Camelia & Daniel Dincuþã (3) Doina & Dãnuþ Hanganu (14)

Maria Pop (4) Marinela Tuþuleasa (7)

Petru & Emilia Truºcã (2) Cristiana & Eugen Dincuþã (20)

Szabó Éva (5) Marcela & Ion ªerban (13)

Daniel & Maria Parascan (9) Smaranda Sãlcudean (nou)

Vajda Katalin (11) Aszalos Ibolya & Csaba (17)

Ramona & Dorin Vingan (10) Kele Mónika (nou)

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (6) Mariana Iuga (15)

Mircea & Dana Olariu (8) Carmen & Gabriel Larion (nou)

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

ASISTENT MANAGERI SPONSORI
Mariana & Daniel Demeter
Elena & Ioan Tãbãraº
Petru & Emilia Truºcã
Alla Bogdan
Titiana Babãu
Somlyai Tünde & Attila
Carmen Muscalu
Vasile Barbul
Ciprian Sandu
Dana & Costel Pop
Petru & Claudia Bivol
Ana Popescu
Ion Melnic
Lenuþa Mocãnescu
Luminiþa Mezei
Rozsalyi Magdolna & Pál

Sârbi, MM
Sãcele, BV
Craiova
Craiova
Constanþa
Salbadagiu de Munte, BH
Braºov
Timiºoara
Timiºoara
Baia Mare
Bucureºti
Bucureºti
Braºov
Dr. Tr. Severin
Timiºoara
Oradea

Vasile Barbul
Cosmin & Ana-Maria Bârlã

Alla Bogdan
Elena Bulacu

Cornelia Cojocaru
Krasznai Tünde & Sándor

Ion Melnic
Luminiþa Mezei

Lidia & Vasile Pãrãuan
Maria & Petru Pop

Ana Popescu
Ane Mari Roºu

Elena Sabãu
Laurenþiu Sanda

Ciprian Sandu
Somlyai Tünde & Attila
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11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

Maria & Daniel  Parascan 

Vasilica & Petre Neacºu 

Iuliana & Victoraº Pîrºan 

Florentina & Virgiliu Anastasiade

Petru & Emilia Truºcã

Violeta & Dumitru Luca

Cristina & Ilie Iscrulescu

Iuliana & Liviu Toma

Carmen & Gabriel Larion

Cristina & Gheorghe Fãrcaº

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Lidia & Vasile Pãrãuan

Elena Bulacu                

Liliana & Marin Ilina

Vera & Gheorghe Crucianu 

Constanþa & Marius Bobe

Marinela Tiugan

Cristina & Gheorghe Fãrcaº

Jalal & Rastghoyan Cheraghvandi

Neculai Hurmute

Vasile Radu

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

Florentina & Virgiliu Anastasiade
Iuliana & Victoraº Pârºan
Georgeta & Florin Cãlin
Vasilica & Petre Neacºu
Eugen & Vasilica Giula
Maximilian & Dana Caraman Bratu
Szabó Éva
Claudia & Alexandru Chiriac-Banicã

Calificãrile lunii mai
România & Republica Moldova

SOARING MANAGER SPONSOR
Papp MiklósOradeaSzabó Éva
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Mariana & Liviu Haitã Niculina ªtefana Constanþa & Dãnuþ Mei RoºuSTIMULENTUL I STIMULENTUL III
Lucica & Gheorghe Tãbãcaru Mircea & Dana Olariu

Ana Amza Camelia & Daniel Dincuþã 
Carina & Sebastian Iacãtã Tatiana & Vasile Tofan Camelia & Vasile Oprea

Aszalos Ibolya & Csaba Aurel & Veronica Meºter 
Cristina & Ilie Iscrulescu Iuliana & Liviu Toma Daniel & Maria Parascan

Leonora & Florea Baciu Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Mariana Iuga Petru & Gheorghiþa Vasin Constantin & Tania Popa

Maria & Mircea Bagdasar Maria Pop 
Kele Mónika Maria Doina & Mircea Zecheru Szabó Éva

Bandi Attila & Izabella Vajda Katalin 
Horaþio Kogler Marcela & Ion ªerban 

Elena Bãdrãgan
Carmen & Gabriel Larion Petru & Emilia Truºcã

Domniþa & Onisim Bontaº
Petru Arghir Mustea Marinela Tuþuleasa

Daniel Cifor STIMULENTUL IIAurelia & Auricã Nãstase Ramona & Dorin Vingan
Ileana & Eugen Cirlea Iulia Beldiman Papp Miklós 
Vasilica & Dumitru Crãciun Gizella & Marius Botiº Eugen & Maria Plugaru  
Livia Cusiac Marilena & Teodor CuliºirAdelia Pop
Elena & Ioan Dinuþã Cristiana & Eugen DincuþãDragoº Postelnicu
Mircea & Raluca Fage Corina & Dorin FrandeºSmaranda Sãlcudean 
Cristina Luminiþa Florea Emanoil & Georgeta MandreºiSzabó József & Marika
Bucurel & Gyöngyike Ghirdã

Doina & Dãnuþ Hanganu 
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SUPERVIZORI SPONSORI

Programul Stimulativ de Merit

Pungeºti, VS            
Bucureºti
Bacãu
Bacãu
Sãcele, BV
Lazãrea, HR
Constanþa
Braºov
Bucureºti
Bucureºti
Voineºti, DB
Timiºoara
Timiºoara
Sãcele, BV
Constanþa
Mãgurele, PH
Craiova
Lazãrea, HR
Bucureºti
Vânju Mare, MH
Tãrtãºeºti, DB         
Teliu, BV
Oraviþa, CS
Timiºoara 
Bodeºti, NT
Caracal
Braºov
Bucureºti 
Bucureºti 
Ploieºti
Iaºi
Bacãu
Gãgeni, PH             
Târgoviºte
Sãlaj
Craiova
Iaºi
Razvad, DB
Ploieºti
Timiºoara
Bucureºti
Bucureºti
Voineºti, DB
Sãcele, BV
Valea Leurzii, DB
Satu Mare
Bucureºti
Bacãu
Constanþa
Bucureºti
Ojdula, CV
Braºov                 
Sãcele, BV
Slatina
Bucureºti
Sãcele, BV
Bucureºti
Piteºti                
Braºov
Covasna
  

Sorin Acatrinei       
Virgil Anton

Marina & Cristian Arva
Ramona Arva

Balázs-Nyírõ Judit & Csaba
Bartis Magdolna

Laura Bartolomeu 
Becsek Emilia & ªtefan

Elena Bostãnicã
Laura Bulai

David Cãlinescu
Ileana Crãiuþ

Mariana Crãiuþ
Manuela & ªtefan Dávid-Miklós

Ion Dumitru
Silvia Dumitru

Florentina Enculescu
Ferencz Klára & Zoltán

Florica & Horia Florescu
Sorin & Alina Georgescu

Lucica & Constantin Gheorghe    
Mariana Hilochie
Neculai Hurmute

Iolan & Nicolae Iacob 
Daniela & Vasile Iliuþã

Luiza Încrosnatu
Ana-Maria Indrea

Aurelia Ioniþã
Stela Ivan 

Ioana & Laurenþiu Lamba
Otilia & Gabriel Leoba

Adina Liche & Sebastian Viºan
Rãzvan Marin

Elena Matei
Doina & Pavel Medeºan

Loredana Mohanu & Pantelie Rotaru
Petru & Veronica Moraru

Andra Nãstase
Daniela Niculae

Emilia Olariu
Polixenia Olteanu

Nadia Olteanu
Maria Opricã

Pári Izabella & János
Viorica Pavel

Adriana & Daniel Pop
Aneta Popa
Vasile Radu

Adriana & Andrei Rãdulescu
Eugen & Ileana Rusu

Sánta Katalin & Elemer
Ana & ªtefan Savu

Szidonia & Constantin Savu
Andreea ªerban

Camelia ªerbu
Székely Ioan

Luminiþa Totalcã
Tóth Iuliana

Vass Éva & Vince
Voloncs Antoaneta

 

Giorgiana & Alexandru Stoian 
Luminiþa Furtunã
Vasilica & Petre Neacºu
Marina & Cristian Arva
Kinda Emese
Bartis Anton
Daniela Vasile
Vass Éva & Vince
Lucian & Ana-Maria Liþã
Lidia & ªtefan Bãlãnescu
Maria Opricã
Iolan & Nicolae Iacob
Ileana Crãiuþ
Elekes Béla
Adriana & Andrei Rãdulescu
Constanþa & Dãnuþ Mei Roºu
Liliana & Marin Ilina
Bartis Magdolna
Aneta Popa
Luiza Încrosnatu
Constantin & Florentina Pavel
Elena Sabãu
David Iosif Românu
Emilia Olariu
Gabriela & Vasile Ghivirigã
Sorin Acatrinei
Elena Sabãu
Andra Nãstase
Florentina Kurso
Daniela Niculae
Tatiana & Vasile Tofan
Tatiana & Puiu Breahna
Georgeta & Grigore Bãrbulescu
Gabriela & Ion Dinu
Maria Dãrãban
Mariana & Liviu Haitã
Viorica Moraru
David Cãlinescu
Rãzvan Marin
Dumitru Gruion
Camelia ªerbu
Camelia & Daniel Dincuþã
Virgil Rizea
Balázs-Nyírõ Judit & Csaba
Elena Petrescu
Ana Filip
Alexandrina Curicuþa
Ramona Arva
Maria & Vasile Boþan
Ion & Gabriela Constantin
Bandi Tamás 
Manuela & ªtefan David-Miklós 
Pári Izabella & János
Violeta Luca
Iuliana & Victoraº Pârºan
Csoma József
Laura Bulai
Laurenþia & Gheorghe Stãnescu
Kristó Florina & Petre
Laura & Dan Tatic
  

Vã dorim  o afacere înfloritoare!




