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Când citiţi această revistă, Super Raliul 2008
s-a încheiat deja. Dar, ca să fiu sincer, fiecare
zi în Forever este o sărbătoare. Nu demult am

participat, la Nairobi, la Raliul Africii. Evoluţia acestui
continent este cu adevărat o poveste de succes pentru
Forever Living. O lume frumoasă, uimitoare, iar atunci
când asociezi Forever cu oameni minunaţi se întâmplă
lucruri minunate. A fost o reală plăcere pentru mine să
îl însoţesc pe Gregg în Kenya, pentru a celebra
imensul succes din 2008 al marii noastre familii
africane.

Şi pentru că vorbim despre Raliuri, ştiu că tot staff-ul
de la Sediul Central din Phoenix a muncit cu dăruire
pentru ca a treizecea aniversare a companiei noastre
să fie un eveniment memorabil. M-am bucurat să fiu
împreună cu voi, să facem fotografii şi să ascult atâtea
poveşti de succes.

Tema mesajului meu din această lună este „Nu rata
ocazia”. Sunt convins că ştiţi cu toţii expresia „Profită
de şansă cât timp există”. Avem cel mai generos Plan
de Marketing şi programe stimulative unice, însă mă
întreb dacă toată lumea profită cu adevărat de ele.
Peste tot în lume se desfăşoară în mod constant
competiţii Forever şi primul pas pentru a ieşi
învingător este să cunoşti şi să înţelegi regulile. Vă
invit pe toţi să studiaţi cu atenţie Politicile Companiei,
să vă acordaţi câteva momente pentru a revedea
regulile de calificare la Raliuri, pentru a reciti cerinţele
programului Profit Share şi pentru a stabili ce aveţi de
făcut ca să beneficiaţi de aceste stimulente generoase.
Există multe modalităţi prin care puteţi intra în posesia
informaţiilor necesare: citiţi Politicile Companiei,
discutaţi cu liniile superioare, solicitaţi informaţii de la
Sediul Central, participaţi la întâlniri de instruire şi
luaţi-vă notiţe.

Există, însă, o metodă de informare care cred că a
fost neglijată mai mult decât celelalte: tehnologia şi,

mai exact, internetul. Iubesc libertatea pe care o oferă
tehnologia şi de aceea facem investiţii serioase în
echipamente, pentru a profita din plin de această
metodă de informare. Nu cred că internetul poate
substitui întâlnirile faţă-n faţă în afacerea Forever, dar
cred că este o sursă extraordinară de informaţii.
Există atât de multe informaţii disponibile pe
www.foreverliving.com, pe site-ul fiecărei ţări sau pe
pagina noastră de pe youtube, Aloepod!

Aşadar, dacă investiţi timp pentru a înţelege
generozitatea Planului de Marketing şi vă planificaţi
eforturile pentru a profita la maximum de această
generozitate, veţi fi răsplătiţi din plin. Forever este cea
mai mare oportunitate din lume şi sunt convins că
fiecare dintre voi are oameni extraordinari în echipă.
Aşa cum am spus la începutul mesajului, când oameni
extraordinari se alătură companiei noastre, lucruri
extraordinare se petrec. Aşadar, profitaţi de fiecare zi
şi nu lăsaţi nicio oportunitate să treacă pe lângă voi.

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan
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Mesajul lui Rex

Nu rata ocazia



Suntem în toiul unei noi provocări Forever pe care am
acceptat-o pentru că ne plac succesele la scară mare.
E deja a doua lună din perioada pentru calificarea la
Raliul European de la
Málaga. Ceea ce s-a
petrecut în aceste trei-
zeci de zile arată că
echipa României este
în efervescenţă, acţio-
nează cu adevărat. Se
întrece pe sine însăşi.
Iulie este în topul celor
mai bune luni din
istoria Forever a ţării
noastre. Iată un start
exemplar pentru ceea
ce ne-am propus. Rex şi
întreaga echipă ame-
ricană au încredere în
noi. Suntem pe drumul
cel bun, suntem în continuă ascensiune.
Ce ne mai trebuie? Nu e ca şi cum ne-am
calificat deja?

Nu. Şi ne-am dat seama de asta de
curând, când am aflat despre o întâmplare petrecută
în California pe vremea când febra îmbogăţirii peste
noapte a schimbat multe destine. Doi fraţi au vândut
tot ce aveau şi au pornit în prospecţie sperând să
găsească aur. Au descoperit destul de repede un filon
şi s-au considerat cei mai norocoşi din lume. Au
aruncat totul în joc - toţi banii, toate resursele, să facă
o mină şi să scoată metalul preţios. La un moment dat
însă filonul pur şi simplu a dispărut.

Fraţii au mai săpat o vreme, fără să obţină vreun
rezultat. Aşa că până la urmă au renunţat copleşiţi de
o mare dezamăgire. Au vândut tot echipamentul
tehnic pe câteva sute de dolari, au luat trenul şi s-au
întors acasă. Omul care a preluat mina de la ei a
angajat un inginer să examineze pământul respectiv.
Iar acesta l-a sfătuit să continue să sape în acelaşi loc
unde făcuseră săpături şi cei doi fraţi. La câţiva metri
în adâncime, noul proprietar al terenului a dat de aur.

Tâlcul poveştii e limpede - cu un pic mai multă
perseverenţă, foştii patroni ai minei ar fi fost milionari.
La fel de limpede este faptul că un filon de aur se află

în fiecare dintre noi.
Şi în voi, şi în echipa
căreia îi aparţineţi, şi
în afacerea care v-a
transformat destinul, şi
în actualul program
de calificare pentru
Raliul European. Ceea
ce trebuie să facem
pentru a reuşi este să
continuăm. Să mergem
înainte. În ritmul fantas-
tic pe care l-am asimilat,
care ne-a intrat real-
mente în sânge. Câţiva
metri mai în faţă,
câteva săptămâni mai

mult şi aurul va ieşi la iveală,
răsplătindu-ne înmiit eforturile.

Lista cu scuze pe care ni le găsim ca să
nu dăm tot ce putem cu adevărat ne-am

propus să ne-o scriem la ultimul Success Day. Şi am
distrus-o cu toţii. Suntem liberi să reuşim exact ceea ce
ne dorim. Iar noi dorim excelenţa. Ne dorim să
participăm la un eveniment de anvergură conti-
nentală, unde excelenţa va fi la ea acasă. Porţile ne
sunt larg deschise. Dacă păstrăm drumul, dacă
mergem înainte cu perseverenţă şi încredere ne vom
întâlni în februarie 2009 la Málaga, la mult aşteptatul
Raliu European. Ne vom emoţiona împreună, ne vom
bucura împreună, vom sărbători împreună încă o
reuşită de zile mari.

Vă dorim succes fără limite,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
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Mesajul Directorilor Generali

Liberi să reuşim



SOLICITAREA SITUAŢIEI PUNCTELOR CREDIT

Trimiteţi la numărul de telefon 0745 072 689 un SMS cu următoarea
structură: user parolă

� user = toate cele 12 cifre ale numărului de identificare (ID),
� parolă = parola distribuitorului. Parola iniţială a fiecărui distribuitor
este formată din ultimele 6 cifre ale numărului său de identificare. (Ex:
ID 40000086210, parola 086210).
Cele 2 elemente ale SMS-ului trebuie să fie despărţite de un singur
caracter spaţiu.

SCHIMBAREA PAROLEI DE ACCES

Parola iniţială poate fi schimbată oricând tot prin intermediul unui SMS
cu următoarea structură:

user parola-veche chpwd parolă-nouă

� user = toate cele 12 cifre ale numărului de identificare
� parola-veche = parola anterioară a distribuitorului
� chpwd = cuvânt-cheie care înştiinţează programul de intenţia
distribuitorului de a schimba parola (va fi scris ca atare)
� parolă-nouă = noua parolă dorită (minim 4 caractere).
Se acceptă orice fel de caractere: litere, cifre, semne de punctuaţie.
Atenţie! Parola este "case sensitive" - deosebeşte literele
mari de cele mici.
Cele 4 elemente ale SMS-ului trebuie să fie despărţite de câte un singur
caracter spaţiu.

RĂSPUNSUL

Răspunsul pe care îl primiţi în cazul în care există puncte credit este
următorul:
� p1 = punctele credit personale,
� p2 = punctele credit ale noilor distribuitori,
� p3 = punctele credit non-manageriale,
� p4 = punctele credit totale.
Dacă userul şi parola sunt introduse greşit, veţi primi următorul mesaj:
EROARE DE AUTENTIFICARE. VERIFICAŢI NUMELE DE UTILIZATOR SAU
PAROLA!

Răspunsul pe care îl primiţi în cazul în care aveţi bonus este următorul:
Bonus pe luna X (fără TVA) = xxx Ron

NOU SOLICITAREA BONUSULUI

Trimiteţi la numărul de telefon 0745 072 689 un SMS cu următoarea
structură:

user parola bonus

Cele 3 elemente al SMS-ului trebuie
să fie despărţite de un singur caracter
spaţiu. Bonusurile lunii precedente
vor fi afişate începând cu data de 15
a lunii următoare. Atenţie! Pentru
a păstra confidenţialitatea
bonusului dumneavoastră, vă
sugerăm să vă modificaţi
parola de acces înainte de
data de 15 septembrie.

EXEMPLU

Distribuitorul cu numărul de identificare 400-000-086-210 vrea să îşi
schimbe mai întâi parola implicită 086210 în flp1952. În acest scop,
va trimite la numărul de telefon 0745 072 689 următorul SMS:
� 400000086210 086210 chpwd flp1952
În câteva secunde, va primi următorul SMS: Parola a fost schimbată!
De acum înainte vă autentificaţi cu parola: flp1952.
Ulterior va putea solicita situaţia punctelor credit trimiţând la numărul de
telefon 0745 072 689 următorul SMS:
� 400000086210 flp1952

DE EVITAT

1. Scrierea comenzii chpwd cu majuscule. Atenţie: chpwd se scrie
cu litere mici.
2. Confundarea cifrei 0 (zero) cu litera O sau o.
3. Începerea mesajului cu un caracter spaţiu.
4. Introducerea a două sau mai multe spaţii între user şi parolă.
5. Introducerea elementelor user şi parolă fără a fi despărţite de
spaţiile necesare. Toate elementele mesajului trebuie despărţite de câte un
singur caracter spaţiu.
6. Introducerea userului cu cratimă între grupele de 3 cifre.
7. Adăugarea numărului de telefon în mesaj.
8. Înglobarea mai multor useri într-un singur mesaj. Aceasta nu face decât
să eroneze autentificarea. Chiar dacă se poate afla punctajul pentru mai
mulţi distribuitori de la un singur telefon mobil, fiecare user trebuie trimis
separat.
9. Trimiterea mesajelor de pe site-uri de Internet. Solicitarea ajunge la
destinaţia corectă, dar răspunsul nu poate fi trimis la numărul
dumneavoastră de telefon mobil.
10. Scrierea numărului de identificare doar din ultimele 6 cifre. Sunt
necesare toate cele 12 cifre.
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Începând din data de 1 septembrie devine operaţional un nou serviciu SMS. În plus faţă de aflarea situaţiei punctelor
credit, acest nou serviciu vă oferă posibilitatea de a afla BONUSUL LUNAR.
� Mesajele pentru aflarea situaţiei punctelor credit sau a bonusului vor fi trimise la numărul 0745 072 689.
� Mesajul răspuns cu informaţiile solicitate va fi primit de la un alt număr de telefon. Vă rugăm să nu trimiteţi
SMS-uri la acest număr!
� Serviciul SMS este funcţional în orice reţea de telefonie mobilă de tip GSM, indiferent de marca și modelul telefonului
utilizat.
� Abonaţii reţelei ZAPP Mobile nu au acces la serviciul SMS
� Din cauza efectuării operaţiilor de service al echipamentelor electronice, serviciul SMS poate fi indisponibil în zilele
nelucrătoare, inclusiv sărbătorile legale.
IMPORTANT!
Toate parolele existente vor fi resetate după data de 1 septembrie. Pentru utilizarea serviciului SMS după această
dată, veţi folosi parola formată din ultimele 6 cifre ale numărului dumneavoastră de identificare Forever. Detalii despre
schimbarea parolei sunt disponibile în cuprinsul articolului.

Urmăreşte evoluţia afacerii tale
Citeşte despre noul serviciu SMS



Numeroase studii şi cercetări ştiinţifice au demonstrat calităţile de excepţie şi binefacerile pe care Aloe vera le
aduce organismului nostru. Miraculoasele frunze de aloe conţin peste 75 de factori nutritivi şi peste 200 de compuşi
activi, dintre care 20 de minerale, 18 aminoacizi şi 12 vitamine.

�� Aloe Vera Gel de la Forever Living Products conţine forma stabilizată de aloe – brevet înregistrat – şi
va fi preferatul tău dacă te preocupă normofuncţionalitatea tubului digestiv, echilibrarea metabolismului sau
aspectul fizic. Aloe Vera Gel de la
Forever Living Products reprezintă unul
dintre cele mai complete suplimente
alimentare, mai ales dacă este
consumat zilnic. 

Şi pentru a veni în întâmpinarea
nevoilor tale, Forever Living Products a
dezvoltat încă 3 băuturi pe bază de
aloe:

�� Aloe Berry Nectar – binefăcătorul
gel de Aloe vera şi gustul dulce-acrişor
al merişorului.

�� Forever Aloe Bits N’ Peaches –
primul în topul preferinţelor celor mici
datorită gustului minunat de piersici
bine coapte.

�� Forever Freedom – băutură pe
bază de aloe, cu o formulă unică ce
asigură un mijloc practic şi nutritiv de
apărare faţă de simptomele uzurii
articulaţiilor. 

Consumaţi zilnic una dintre aceste
băuturi pentru a îmbunătăţi digestia şi
absorbţia substanţelor nutritive, pentru a
spori cantităţile de vitamine, minerale 
şi aminoacizi prezenţi în dieta dumnea-
voastră şi pentru a avea un mod de
viaţă sănătos.
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Alege calitatea care te reprezintă
Forever Living Products

- lider mondial în Aloe vera

În top
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Elisaveta şi Alexandru Pocaznoi

Intrarea de pe DN1 în comuna Cornu te smulge din
realitatea tumultoasă şi te proiectează magic în cărţile de
poveşti. Ca şi cum n-ar fi suficient, când am parcat maşina
ne-am simţit ca în grădina bunicilor metamorfozată într-un
modern colţ de rai. Gazdele ne-au surprins printr-o primire
caldă, într-o atmosferă tipic indoneziană. Cele trei zile
petrecute acolo şi-au accelerat la maximum trecerea,
concentrându-se în câteva momente pe care noi, invitaţii
companiei,  nu o să le uităm niciodată. Partea cu adevărat
frumoasă este că oricine are acces spre astfel de trăiri, dar
depinde de fiecare să dea curs ofertei Forever de a-şi
schimba stilul de viaţă. Încă o dată Dóra şi Gábor ne-au
răsfăţat prin alegerea inspirată a locaţiei şi organizarea

întâlnirii President’s Club. Vă mulţumim din suflet, mulţumim
FOREVER!

Marilena şi Teodor Culişir

O întâlnire specială,
într-un loc special, de
care cu siguranţă ne
vom aminti cu drag, 
o întâlnire „marca
Forever”. Au fost cu
adevărat câteva zile
pline de bucurii, cu
momente de relaxare,
distracţie, apropiere,
discuţii şi nu în ultimul

rând de iniţiere a unor noi strategii de dezvoltare. A fost
un nou start către performanţă.

Camelia şi Daniel Dincuţă

Ne-am simţit onoraţi să participăm la această întâlnire
President’s Club, care s-a desfăşurat într-un loc cu totul
deosebit: Centrul de Sănătate Bali Spa de la Cornu. Am
petrecut câteva zile foarte frumoase în această oază de
linişte, ne-am relaxat la piscină, masaj, jacuzzi, ne-am
distrat împreună la golf sau la echitaţie şi, cel mai
important, am consolidat relaţiile dintre noi, încărcându-ne
cu forţă şi entuziasm. Am discutat, am analizat activitatea
noastră, am făcut planuri pentru următoarea perioadă a
anului şi am hotărât împreună noi strategii de creştere a
întregii echipe a României.
Mulţumim din suflet Directorilor Generali, Dóra şi Gábor,
pentru căldura şi dragostea cu care ne-au copleşit, pentru
disponibilitatea şi eforturile pe care le fac de a ne conduce
spre noi dimensiuni ale succesului.

President’s Club
Afi membru President’s Club este un privilegiu ce se acordă anual celor mai de succes colaboratori ai companiei pentru

promovarea cu pasiune și entuziasm a oportunităţii Forever. A fi membru President’s Club, nu înseamnă doar onoarea de a te
afla printre cei mai buni, ci presupune, în același timp, o responsabilitate deosebită: să te menţii mereu la standarde înalte și să fii
un exemplu atât pentru propria echipă, cât și pentru întreaga echipă Forever România. 

Așa cum ne-a obișnuit de atâţia ani, compania își răsplătește colaboratorii pentru munca depusă cu energie și devotament. Astfel
au fost răsplătiţi și membrii President’s Club 2008, printr-o întâlnire de cinci stele desfășurată în perioada 9 – 11 iulie la Centrul de
Sănătate Proestetica Bali Spa, din localitatea Cornu, alături de Directorii Generali Forever România, Dr. Szocs Gábor & Dr. farm. Szocs
Dóra. Vă invităm să citiţi, în rândurile de mai jos, impresiile celor care au participat la această întâlnire.

´́ ´́
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Eveniment

Maria Pop

Întâlnirea anuală a membrilor President’s Club îşi propune
să reînnoiască viziunea echipei Forever România, să
stabilească obiective pentru perioada următoare, dar şi să
ne reamintească un lucru important, acela că numai
împreună suntem puternici. Pentru o perioadă relativ
scurtă, de aproape trei zile, am fost „extraşi” din cotidian
şi îndrumaţi cu delicateţe de organizatori spre o
„schimbare de ritm”. Ni s-a promis
relaxare şi a fost relaxant. Am alergat,
am înotat, am călărit sau am jucat golf.
Am petrecut mai mult timp în aer liber
decât de obicei. Ne-am împărtăşit unii
altora gânduri, idei, experienţe, privind cu
toţii spre acelaşi ţel comun: echipa
Forever România, o reprezentare
demnă de respect
în ţară, în Europa
şi în lume. Am
realizat din nou ce
mare binecuvântare
este să fii în locul
potrivit, să faci
ceea ce trebuie şi
să-ţi placă ceea 
ce faci. Mulţumesc,
Dóra şi Gábor,
pentru excelenta
primire şi organi-
zare, pentru dorinţa voastră de a
face totul cât mai bine, asumându-vă o
mare responsabilitate: de a fi lideri
pentru lideri!

Maria şi Daniel Parascan

Întâlnirea anuală President’s
Club s-a desfăşurat sub
devizele:  responsabili-
tate, unitate, implicare
şi maturizare Forever.
Am fost într-o locaţie
superbă, unde pe parcursul
a trei zile am purtat
discuţii, am schimbat im-
presii despre activitate,
am căutat şi am găsit soluţii pentru a duce
echipa României pe noi culmi ale succesului. Am
îmbinat plăcut întâlnirea de afaceri, exerciţiul
fizic şi produsele Forever, ne-am relaxat şi 
ne-am întors cu bateriile încărcate pentru urmă-
toarea perioadă de activitate.

Emilia şi Petru Truşcă

Întâlnirea anuală President’s Club a fost încă o ocazie să
ne bucurăm că suntem parteneri  cu o companie care îţi
oferă tot ce e mai bun. Am petrecut trei zile extraordinare
într-un mediu natural, relaxant, liniştit, plin de verdeaţă, cu
aer curat. Am avut parte de o primire în stil tradiţional

indonezian, masaj balinez,
baie şi meci de polo în
piscină, jacuzzi cu arome 
de flori de frangipan din
esenţele tari de uleiuri
aromate ale Asiei, însoţiţi 
de acorduri de muzică
relaxantă. Şi dacă toate
acestea ne-au armonizat
trupurile şi simţurile, am
folosit această stare de
bine, această energie şi
împreună cu Dóra si
Gábor am făcut o ana-
liză a activităţii din
ultimele două luni, dar
şi planuri importante
pentru viitorul colabo-
ratorilor Forever. Întâl-
nirea de la Cornu

ne-a oferit şansa de a ne
cunoaşte mai bine, de a
schimba păreri şi a găsi
idei ce ne vor ajuta pe
toţi. Şi pentru că Rex 
ne-a obişnuit cu îndem-
nul „munciţi, munciţi şi
distraţi-vă”, după muncă
am trecut din nou la
distracţie. Am mers la
Breaza şi am făcut
echitaţie pe nişte cai

superbi. Am mai adăugat
pe listă încă un vis

împlinit şi încă o
satisfacţie. Am ple-
cat încărcaţi de
energie pozitivă şi
mult mai bogaţi
sufleteşte. Ne-am
convins încă o
dată că facem cea
mai frumoasă acti-
vitate, că suntem
în cea mai gene-
roasă companie. 



Formularele de Înscriere a noilor dvs. colaboratori pot fi trimise
acum şi prin poştă sau curier rapid.

Procedeul de înscriere va fi următorul: 
Aspirantul trimite la Sediul Central, de preferat prin curier

rapid, un plic care va conţine:

�� Formularul de Înscriere completat integral şi
corect. Este foarte important ca Formularul de Înscriere
să conţină şi numărul de telefon al aspirantului, de
preferinţă mobil. Vă rugăm asiguraţi-vă că aspirantul
semnează personal formularul de înscriere. 
�� Formularul de comandă completat integral
(inclusiv semnătura), mai puţin suma de plată
(deoarece cursul BNR variază, iar până la efectuarea
plăţii suma se poate schimba). Atenţie! Comanda
minimă este de 50 euro + T.V.A.
�� Copia buletinului/cărţii de identitate.

Angajaţii de la Departamentul Comenzi îi vor contacta pe
aspiranţi pentru confirmarea comenzii şi comunicarea sumei
de plată, doar dacă formularele sunt completate corect şi
integral.

Plata se poate efectua la:
� CEC în contul Forever Living Products
� BRD în contul RO24BRDE450SV09924624500

Pentru comenzile achitate la CEC - Bank confirmarea plăţii
soseşte la Departamentul Comenzi în 2 zile, iar pentru cele
achitate la BRD, confirmarea plăţii soseşte în ziua următoare.

După confirmarea plăţii, Departamentul Comenzi trimite
coletul la adresa indicată de aspirant, alături de cele 2
exemplare ale Formularului de Înscriere. 

Înscrierea se va înregistra numai după ce
confirmarea de plată a primei comenzi a ajuns la
Sediul Central.
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Sâmbătă, 5 iulie 2008, am avut plăcerea de a participa la cursul
Sonya Beauty Clinic, susţinut de doamna doctor Zenovia Mateescu.
Cursul a reunit persoane dornice să afle cât mai multe secrete ale
sănătăţii şi frumuseţii. Întâlnirea a debutat cu prezentarea
modalităţilor corecte de promovare a produselor Forever Living, iar
întrebările noastre au primit răspunsuri profesioniste, bine
argumentate. 

Mult aşteptatele demonstraţii practice au stârnit uimire în rândul
participanţilor. A fost uluitor să vedem cum modelul se transforma în
mâinile specialistului. Un ten uscat înflorea sub privirile noastre,
devenea hidratat şi luminos. Un ten matur se transforma într-unul
proaspăt. Micile imperfecţiuni ale feţei dispăreau cu ajutorul
produselor de make-up.

A fost o întâlnire extraordinară, la finalul căreia am plecat cu un
bagaj preţios de informaţii noi despre produse şi argumente solide
pentru folosirea şi promovarea lor corectă. 

Mulţumim doamnei
doctor Zenovia Mateescu
pentru această zi
deosebită!

Cu mult drag,

Paula Vasilescu
Manager

Sonya te invită în lumea fascinantă a frumuseţii. Cheamă-ne în oraşul tău! Pentru tine şi încă 29
prietene vom deschide porţile unei lumi strălucitoare. Iată cum a fost la cursul din Râmnicu-Vâlcea.
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Vă rugăm să specificaţi pe plic „În atenţia
Departamentului Comenzi”, alături de datele
destinatarului: Forever Living Products România, Bd.
Aviatorilor nr. 3, Sector 1, Bucureşti, Cod 011852.

Plicurile sosite după data de 20 vor fi procesate
luna următoare.

Forever Living Products România nu răspunde pentru
plicurile care nu ajung la destinaţie sau care
întârzie.

Dacă în decurs de maxim 10 zile de la data la care 
aţi trimis formularele nu sunteţi sunaţi de către
Departamentul Comenzi, vă rugăm să ne contactaţi
la numărul de telefon 021 222 89 23.

IMPORTANT

Curs Sonya Beauty Clinic la Râmnicu-Vâlcea

NEWSNEWS
Noutăţi privind înscrierea 

noilor distribuitori
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Sonya te înva]ã
sã fii frumoasã

Demonstraţii practice de folosire a produselor pentru îngrijirea pielii
și a gamei de machiaj Sonya,
� susţinute de doamna doctor Zenovia Mateescu, medic specialist medicină generală adulţi,
consultant beauty & skin care & make-up.
� sala de Prezentare Forever din București (Aleea Alexandru nr. 51).
Demonstraţiile vor fi săptămânale și vor avea următoarele tematici:

Înscrierile se fac la Sediul Central din Bd. Aviatorilor nr. 3, la secretariat, sau la centrul de 
distribuţie din Băneasa, numai pe baza facturii de cumpărare a produselor sus-menţionate. 

DETALII LA NR. DE TELEFON: 021 222 89 23

1 2

3 4

Îngrijirea tenurilor 
normale, tinere 

�� Cumpără o trusă Sonya
Skin Care Collection și poţi
participa gratuit la acest
curs.

Îngrijirea tenurilor 
mature sau cu probleme 

�� Cumpără o trusă Aloe
Fleur de Jouvence și poţi
participa gratuit la acest
curs.

Secretele unui trup 
frumos și sănătos 

�� Cumpără o trusă 
Aloe Body Toning Kit și poţi
participa gratuit la acest
curs.

Secretele unui machiaj 
fără cusur 
�� Cumpără o trusă 
Sonya Make-Up Palette 
și un demachiant Aloe Eye 
Make-Up Remover și poţi 
participa gratuit la acest curs.

Prima marţi a lunii

A treia marţi a lunii A patra marţi a lunii

A doua marţi a lunii

NEWSNEWS



Ai răspuns vacanţă?
Atunci probabil nu te-ai
aflat printre cei peste

2000 de vulturi prezenţi 
pe 12 iulie la Sala Palatului
din Bucureşti. Probabil că 
toţi cei care au participat la
Success Day în plină vară 
ar fi răspuns: vacanţă în stil
Forever, pentru că Forever îţi
permite să mergi în vacanţă
fără să renunţi la visurile tale,
fără să abdici de la ce ţi-ai
propus. Sună paradoxal, dar
dacă nu crezi întreabă-i 

pe spectatorii din 12 iulie.
Tocmai pentru că este vară
ne-am simţit cu toţii norocoşi
să petrecem o zi împreună,
sărbătorind. După un start
plin de energie în ianuarie, o
celebrare a primăverii în
martie şi o aniversare de zile
mari în mai, un Success Day
în iulie este o întâlnire în care,
fără să oprim motoarele, ne
uităm în urmă, mândri de
realizările noastre şi privim
spre viitor cu şi mai multă

Gazde: fam. Dr. Carmen şi Gabriel Larion, Manageri

Szabó Éva, Soaring Manager Petru şi Emilia Truşcă, Soaring Manageri 
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CCaarree eessttee pprriimmuull lluuccrruu ccaarree--ţţii ttrreeccee pprriinn mmiinnttee ccâânndd ttee ggâânnddeeşşttii llaa vvaarrăă?? AAtteennţţiiee,, eessttee uunn tteesstt!! 
GGâânnddeeşşttee--ttee rreeppeeddee şşii nnootteeaazzăă--ţţii rrăăssppuunnssuull uunnddeevvaa,, ppee oo  ffiillăă ddee mmeemmoorriiee.. TTee vvaa aajjuuttaa ssăă--ţţii

ddaaii sseeaammaa ddaaccăă eeşşttii pprreeggăăttiitt ssăă zzbboorrii ccaa uunn vvuullttuurr.. 

SUCCESS  DAY
în plină vară



încredere. Şi cum să nu fii încrezător când familia de
medici Carmen şi Gabriel Larion, Manageri, gazdele
noastre de vară, te învăluie cu entuziasm şi energie?
Cum să nu crezi în tine când Directorii Generali, Dóra
şi Gábor Szőcs, îţi dau exemplul atletului care, fără să

aibă picioare, şi-a propus să câştige Jocurile
Paralimpice şi a reuşit? Pe măsură ce afli mai multe
despre povestea lui simţi că nu există niciun obstacol
care să nu poată fi depăşit. Te simţi din ce în ce mai
motivat şi sorbi fiecare cuvânt al doamnei doctor Cristina
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Eveniment

Supervizori

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Dr. Szőcs Dóra
Director General

Dr. Cristina Farcaş
Manager

Bandi Attila
Manager

Bandi Izabella
Manager

Silviu Ursu
Manager

Teodor Ursu Mariana Ursu
Manager

Veronica Meşter
Diamant-Safir Manager

Aurel Meşter
Diamant-Safir Manager



Farcaş, Manager, învăţând astfel
că Forever înseamnă un stil de
viaţă sănătos, prin care previi în
loc să tratezi. Te simţi şi mai
inspirat odată ce asculţi reţeta
succesului familiei Bandi Attila 
şi Izabella, Manageri. Cum au
reuşit? Pur şi simplu! În Forever
totul vine de la sine dacă faci
ceea ce au făcut şi cei dinaintea
ta. Iar după ce Mariana şi Silviu

Ursu, Manageri, îţi
arată ce bucurie a
adus Forever în viaţa
lor, simţi că succesul
este aici, lângă tine,
pe scaunul vecin şi te
trage de mânecă să-l
iei cu tine. Foarte
mulţi ne oprim aici:
ne speriem când vedem că poate fi într-adevăr uşor,
când ne dăm seama că reuşita e extrem de aproape şi
ne roagă să o primim în viaţa
noastră. Şi din cauza temerilor şi
a neîncrederii îi spunem să
plece, crezând că nu pe noi ne
căuta. În momentul acesta au
urcat pe scenă Aurel şi Veronica
Meşter, Diamant-Safir Manageri,
pentru a ne spune că trebuie să
ne schimbăm atitudinea până nu
e prea târziu. Ce binevenit este
discursul lor! Ne-a spulberat
temerile şi neîncrederea. Acum,

Asistent Supervizori

Tombolă Malaga 2009
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Edi Leancă Andreea Bănică

Asistent Manageri 
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ceva ne spune cu certitudine că suntem învingători. Nici
nu poţi să te simţi altfel atunci când îţi vezi colegii
aplaudaţi pe scenă pentru că au mai făcut un pas pe
treptele Planului de Marketing. Ai fost şi tu pe scenă şi
sigur vei mai fi, pentru că de azi ştii ce ai de făcut. Până

atunci, îi feliciţi
cu drag pe toţi
cei calificaţi la
nivel de Asistent
Supervizor, Super-
vizor, Asistent Ma-
nager, Manager
şi Soaring Mana-
ger. Nu-i uita nici
pe cei care au
realizat Progra-
mul Stimulativ de

Merit şi nici pe cei 
care au format galeria
Clujului, cea mai bună
galerie din această
vară. Şi nu uita să te

laşi în voia muzicii micuţului Edi Leancă, declarat câşti-
gătorul absolut al concursului „Vreau să fiu mare
vedetă”, nevăzătorul care, la numai 10 ani, ne-a oferit
tuturor o adevărată lecţie de ambiţie, perseverenţă şi
curaj, încântându-ne cu vocea sa de aur, dar şi în voia
dansului la invitaţia Andreei Bănică. Şi iar a trecut
timpul mai repede decât oricând şi trebuie să ne
despărţim. Dar ne vedem în toamnă, pe 20 septembrie,
când vom culege roadele muncii de peste an. Vă
aşteptăm cu drag!

Până atunci, mult succes şi o vacanţă Forever de neuitat!

Manageri

Programul Stimulativ de Merit Clujul, cea mai bună galerie

Vrei să vezi mai multe fotografii de la acest
eveniment incendiar?

Vizitează 
www.foreverliving.ro/foto
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Când recrutezi oameni pentru afacerea ta,
spunem că eşti „sponsor” pentru ei.

Ce înseamnă asta? Este într-adevăr termenul
potrivit? Cuvintele contează, ele creează un înţeles
în mintea noastră şi ne afectează acţiunile. Dacă
nu ne este clar, acest cuvânt poate crea confuzie,
iar confuzia reprezintă moartea acţiunii.

Există multe definiţii pentru cuvântul „sponsor”.
Totuşi, numai una este destul de relevantă 
pentru afacerea ta: sponsorul este acela care
îşi asumă responsabilitatea pentru o
persoană sau pentru un grup de persoane
pe parcursul unei perioade de instruire,
învăţare sau probă.

Reflectează asupra acestei definiţii. Tu eşti
responsabil faţă de persoanele pe care le
sponsorizezi? Şi dacă da, responsabil în ce sens?
Înainte să citeşti în continuare acordă-ţi două
minute de reflecţie asupra acestei întrebări.
Notează răspunsul tău pe o foaie. Acum, pentru că
ai răspunsul în faţa ochilor, fii sincer cu tine şi
întreabă-te dacă într-adevăr faci ceea ce-ai notat,
iar dacă răspunsul e negativ, gândeşte-te la
impactul acestui fapt asupra afacerii tale.

Dacă eşti responsabil pentru ca cineva din echipa
ta să-şi atingă obiectivele, iar el nu şi le atinge, ar
mai trebui să ai beneficii de pe urma activităţii lui?
Dacă, de fapt, nu investeşti destul timp în membrii
echipei tale, meriţi să câştigi din activitatea lor?
Asta are sens numai dacă eşti responsabil.

Ce înseamnă să fii
SPONSOR
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MLM training

Uite cum stau lucrurile:
Cei care ţi se alătură sunt oameni de afaceri
independenţi şi sunt responsabili pentru propriul
succes. 
Pentru a-i ajuta, compania te recompensează dacă
faci trei lucruri:
� îi recrutezi, le prezinţi produsele şi compania;
� îi antrenezi până când devin competenţi;
� îi antrenezi pentru performanţe şi mai mari
după ce devin competenţi.

Astfel, responsabilitatea majoră este să îi antre-
nezi. Poate că ar trebui să privim noţiunea de
Sponsor ca sinonimă cu responsabilitatea şi atunci
toată lumea ar înţelege răspunderea ce-i revine
celui care înscrie noi membri. Concentrarea şi,
prin urmare, comportamentul faţă de noii veniţi ar
fi corecte şi, astfel, rezultatele ar fi din ce în ce mai
bune. 

Succes!

* Adaptare după Ed Ludbrook, specialist în leadership,
Preşedintele Institutului „100% Success”.

În primul rând, nu uita că a fi Sponsor se învaţă. Nu ai cum
să fii eficient de la prima sponsorizare. Nu te speria de eşec şi
perseverează în ceea ce-ţi doreşti cu adevărat.

� Cunoaşte-ţi echipa. Acordă timp fiecărui membru
din echipa ta. Sună-i regulat şi întreabă-i ce fac, cum le
merge şi ce probleme au. Veţi deveni apropiaţi şi veţi lucra
împreună mult mai uşor. De fapt, munca va începe să
semene cu o distracţie eficientă.
� Creşte-ţi echipa. Investind timp şi pasiune în ceea ce
faci dai exemplu celor din echipa ta să facă la fel. Fără
să-ţi dai seama ei te vor copia şi echipa ta va creşte
văzând cu ochii. Dar nu uita că lucrezi cu oameni, iar ei
simt când nu eşti sincer sau când nu-ţi face plăcere să
lucrezi cu ei.
� Spune „Mulţumesc” cât poţi de mult. Îţi ia foarte
puţin timp să spui asta, dar contează extrem de mult.
Când se simt apreciaţi, oamenii lucrează cu plăcere şi dau
randament maxim.
� Comunică mult. Nu pleca de la premisa că membrii
echipei tale ştiu ce faci. Explică-le fiecare pas şi asigură-te

că au înţeles. Foloseşte orice instrument de comunicare: 
e-mail-uri, broşuri, SMS-uri, orice, atâta timp cât le menţii
atenţia şi interesul.
� Nu uita de Sponsorul tău. Discută cu el deschis şi
cât se poate de des atât despre problemele pe care le
întâmpini, cât şi despre progresele pe care le faci.
� Creează-ţi o viziune şi o strategie şi urmează-le.
Dacă nu le creezi tu, echipa pe care o conduci va lucra
„dezordonat”. Dacă împarţi tot ceea ce este de făcut în
obiective şi sub-obiective, îţi va fi mai uşor să urmăreşti
progresul şi să înaintezi.
� Nu uita că partea ta începe abia după ce prospectul s-a
înscris, însă nicio companie MLM din lume nu te va
răsplăti numai pentru că înscrii oameni. Pentru
asta ar putea apela la o firmă de recrutare. Adevăratul
efort este să-i ajuţi pe cei nou înscrişi să devină eficienţi,
să-i ajuţi să te copieze şi să-şi realizeze visurile şi
obiectivele. Abia atunci eşti un Sponsor eficient.

Îţi dorim mult succes şi o echipă cât mai mare!

Cum să devii un Sponsor eficient



16 F O R E V E R   Romania   &  Republica Moldova august 2008,   Nr. 112

Raliul European 2009

� De ce ai nevoie pentru a participa la Raliu?
Cu siguranţă de bilete!

Primii cinci participanţi şi-au câştigat deja biletele pentru Raliul European Málaga 2009,
la întâlnirea Success Day din 12 iulie.

� Tu ce mai aştepţi?
Dacă nu aţi făcut-o deja, este timpul ca tu şi
echipa să luaţi startul în cursa pentru calificarea
la Raliul European Málaga 2009!
Sponsorizează cel puţin trei persoane noi care
să atingă nivelul de Asistent Supervizor,
acumulează 25 p.c. împreună cu echipa nou
formată, păstrează-ţi statutul de „ACTIV” (4
p.c.) în fiecare lună a perioadei de calificare
şi ai asigurate biletele de participare la Raliu.

� Te mulţumeşti cu atât? Dacă eşti tentat să spui “Da”, pune-ţi
următoarele întrebări:
Ce voi face cu cazarea? Cât va costa? Voi găsi oare un loc la hotel?
Nu te chinui să găseşti un răspuns la toate aceste chestiuni! Lasă-ne pe noi să ne ocupăm!
Tu trebuie doar să acumulezi 50 p.c. împreună cu echipa nou formată de cel puţin trei noi înscrişi
care să atingă nivelul de Asistent Supervizor şi să fii Activ pe toata perioada calificării. Astfel,
Forever Living Products îţi asigură biletele de participare la Raliu şi trei nopţi de cazare.

� Dar nu este suficient!
Cât costă transportul până la Málaga? Voi găsi bilet de avion? Cu ce mă voi deplasa de la hotel

la locul desfăşurării Raliului?
Prea multe întrebări? Prea mari costurile? Prea complicat? Atunci lasă-ne tot pe
noi să rezolvăm!
Tu trebuie doar să acumulezi 80 p.c. împreună cu echipa nou formată de cel
puţin trei noi înscrişi care să atingă nivelul de Asistent Supervizor şi să fii Activ
pe toata perioada calificării. Noi îţi vom oferi biletele de participare la Raliu,
cele trei nopţi de cazare şi transportul până şi de la locul evenimentului.

Nivelul 3 de calificare îţi oferă avantajul de a te afla  printre cei mai buni. Vei
călători alături de distribuitorii de top din România. Vei locui în acelaşi hotel cu
distribuitorii de top din alte ţări. Vei fi tratat ca un adevărat campion. 

� Tu câte puncte vrei să acumulezi?
Depinde doar de tine pe care treaptă a podiumului vei urca.

Februarie 2008, Budapesta.Am fost 1.600 de români înarena de sport Papp László. Amcâştigat Premiul Country Pridepentru costumele  originale pecare le-am purtat.

27-28 februarie 2009, Málaga,Spania. Este locul unde trebuiesă fim în număr cât mai marepentru a ne ţine promisiuneafăcută la Budapesta, aceea de acâştiga  premiul Spirit Award!

Mala ga ?‘

Mai multe detalii despre condiţiile de calificare la Raliul European 2009 sunt disponibile în numerele din iunie și iulie ale Revistei Forever.

Vii cu noi la
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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
Chișinău: • Bd. Dacia nr. 24; Tel: 00373/22.92.81.82
Craiova: • Str. Maria Tănase nr. 11; Tel: 0351/463.301; Tel/Fax: 0351 - 463.300

Verificarea punctelor prin SMS
La nr. de telefon: 0745 072 689, de pe orice tip de telefon mobil, conectat la Orange sau Vodafone. Structura SMS-ului: user = ultimele 6 cifre ale codului
FLP; parola = parola distribuitorului, parola iniþialã este identicã cu valoarea user. User-ul ºi parola trebuie despãrþite printr-un caracter spaþiu. Parola
trebuie să fie diferită de cea pe care o utilizaţi pentru a plasa comenzi on-line.

Info

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

Luni 12 - 20  
Mar]i-Vineri 09 - 17

Programul și adresele centrelor de distribuţie Forever România & Republica Moldova

Program CEC Aviatorilor: Luni: 10:45 - 18.30 � Mar]i - Vineri 09:15 - 17:00

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

BUCUREȘTI CLUJ-NAPOCA BRAȘOV

ARAD CRAIOVA CONSTANŢA

IAȘI

Tel-verde
0800 802 563
între orele 10:00 – 16:00,
cu excepţia zilelor de
sâmbătă, duminică.

On-line
www.comenziforever.ro

Verificaţi conţinutul coletului 
în prezenţa curierului.

Taxa de expediere/colet:
14 RON (TVA inclus)

Important Cum plătești produsele Forever?
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 și plata facturilor de bonus vă rugăm să
consultaţi pagina de știri din numărul din martie 2007 al Revistei Forever. 

Distribuitorii care au depus fișa bancară pentru virarea bonusului sunt rugaţi să meargă la sucursala BRD
indicată pe fișă, 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 și 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 și
corect numele, prenumele, seria și numărul buletinului și CNP-ul pe foile de vărsământ CEC. 

Completaţi integral și corect, cu datele Dvs. de identificare (nume, prenume, serie buletin, cod numeric
personal), toate formularele înaintate către companie (formulare de înscriere, formulare de comandă, fișe
bancare, facturi). 

Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe www.foreverliving.com. Pentru detalii
despre primirea Bonusului pe internet, adresaţi-vă 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) și Dr. Șerban 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 centrele de distribuţie 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:   
Produsele comandate prin Tel. Verde [i online se achită  
doar în contul
RO24BRDE450SV09924624500
RO74BRDE450SV01018054500 (cei care vireazã 
contravaloarea produselor prin bancã-ordin de platã);

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

20RON
1set 

de 10  
postere

/ Forever te apără de vremea rea...

Sala de prezentare Forever 
Aleea Alexandru nr. 51, lângă Omniasig
23 august -          Ramona & Dorin Vingan
13 septembrie -          Emilia & Petru Trușcă
18 octombrie -          Maria Pop
15 noiembrie -          Emilia & Petru Trușcă

23 august -          Maria Pop
13 septembrie -          Smaranda Sălcudean
18 octombrie -          Smaranda Sălcudean
15 noiembrie -          Vajda Katalin

23 august -          Emilia & Petru Trușcă
13 septembrie -          Vajda Katalin
18 octombrie -          Vera & Aurel Meșter
15 noiembrie -          Cristiana & Eugen Dincuţă

23 august -          Mircea & Dana Olariu
13 septembrie -          Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
18 octombrie -          Elena Angelescu
15 noiembrie -          Maria & Daniel Parascan

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

Sala de prezentare Forever 
Str. Lung\ nr. 130 Sala Forever, Stradela Silvestru nr. 1

23 august -          Marinela Tuţuleasa
13 septembrie -          Petre Vasin
18 octombrie -          Petre Vasin
15 noiembrie -          Szabó Éva

23 august -          Szabó Éva
13 septembrie -          Mircea & Dana Olariu
18 octombrie -          Camelia & Daniel Dincuţă
15 noiembrie -          Marinela Tuţuleasa

23 august -          Marilena & Doru Culișir
13 septembrie -          Emanoil Mandreși
18 octombrie -          Marcela Șerban
15 noiembrie -          Marcela Șerban

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 broșurile
„Planificarea afacerii Forever” și „De la
Supervizor la Manager”. Toate `ntâlnirile se
desf\[oar\ `ntre orele 10:00 și14:00.

Sala de festivităţi - Liceul Elena Cuza Sala Prestige, Hotel Ibis Sala Filarmonica de stat

Întâlniri lunare de planificare a afacerii Forever

Produsele Forever se pot comanda [i:



Estera Alecu Sotinga, DB Georgeta & Ion Zamfir
Ramona Arva Bacău Marina & Cristian Arva
Gabriela & Vasile Ciocoiu Târgovişte Estera Alecu
Ioana Indrieş Oradea Mádly Susana & Ludovic
Ion & Sofia Macovei Galaţi Petrica Buruiană
Elena & Constantin Nistor Carani, TM Lavinia Carciuc
Vasile Radu Bacău Ramona Arva
Tudor Tatu Ploieşti Vasilica Dragomir
Nicu Vasile Ploieşti Tudor Radu
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SENIOR MANAGERI SPONSORI

MANAGERI SPONSORI

ASISTENT MANAGERI

Maria & Adrian Arghir Constanţa Amelia Drăguţ
Marina & Cristian Arva Bacău Vasilica & Petre Neacşu
Vasilica Ciocioi Bucureşti Iuliana Zacreţchi
Vasilica Dragomir Blejoi, PH Hera & Nicolae Nicolaescu
Liliana & Radu Enea Craiova Virginia Boldea
Hera & Nicolae Nicolaescu Ploieşti Eugen & Vasilica Giula
Isidora & Dumitru Stricescu Râmnicu-Vâlcea Vorel & Ilie Naiba
Georgeta & Ion Zamfir Sotinga, DB Daniela & Corneliu Mihalache

Eugen & Vasilica Giula Ploieşti Dragoş Postelnicu
Vasilica & Petre Neacşu Bacău Viorica & Neculai Bărdaşu

SPONSORI

SUPERVIZORI
Ofelia Bîltac Bucureşti Florian & Valentina Dinu
Liliana Bîrza Tălmaciu, SB Dorina & Petru Siminel
Cristina Brîncuş-Stamatoiu Târgu-Jiu Daniela & Ion Epure
Adriana Buldur Timişoara Elena Drăgoi
Andreea Cioran Deva Gabriela & Daniel Smuczer
Rodica Cioran Deva Andreea Cioran
Corina Codroiu Buciumeni, DB Viorica Pavel
Maria Cosma Slimnic, SB Daniel Ganea
Ioana & Marin Deaconu Constanţa Cornelia Cojocaru
Simona & Minel Dedeu Giurgiu Marcela & Liviu Danciu
Vasile Dina Craiova Daniela Dragotă
Daniel & Angela Dumitru Bucureşti           Rodica & Emanuel Voicu-Vulcănean
Ernst Gizella Baia-Mare Mihaela & Marius Marosi
Daniel Ganea Sibiu Mirela Ranf
Ioana Hilochie Teliu, BV Soos Camelia & Alexandru
Fedora Iovitu Bucureşti Ofelia Bîltac
Andreea Jianu Craiova Silvia Mateiaşi
Klopot Sergey Nikolaevich Odessa, Ucraina Anghelinici Olesea & Vlad

SPONSORI



TOP 10 în funcţie de pc 
non-manageriale realizate 
în luna iulie
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SUPERVIZORI
Lucica Kupas Năvodari, CT Ioana & Marin Deaconu
Giorgian Lupu Timişoara Elena & Constantin Nistor
Márton László Diosig, BH Alexandru Nemeti
Angela Matei Bacău Vasile Radu
Silvia Mateiaşi Craiova Liliana & Radu Enea
Dumitru Melnic Braşov Ion Melnic
Eftimie Mihalache Urlaţi, PH Constantin Pârlog
Maria Muntean Dumbrăviţa, TM Adriana Sulici
Maria Negoescu Buciumeni, DB Viorica Pavel
Constantin Pârlog Ploieşti Nicu Vasile
Iuliana Petcu Roşiori de Vede Mariana Cristea
Viorica Rugeanu Craiova Alexandru Enea
Anca Rugeanu Craiova Viorica Rugeanu
Emilia & Septimiu Rus Sîngeorz Băi Delia Tebieş
Maria Sbârcea Breaza Constantin Pârlog
Emil Sâmpetru Brăila Marius Ştefănescu
Ana Spiridon Timişoara Dorina Todorescu
Silviu Stanc Hunedoara Jana & Simion Stanc
Ecaterina Stanciu Craiova Vasile Dina
Marius Ştefănescu Bucureşti Marius Ioncescu
Adriana Sulici Timişoara Ana Spiridon
Delia Tebieş Năsăud Maria Pop
Dorina Todorescu Timişoara Adriana Buldur
Carmen & Gheorghe Tripşa Timişoara Calina & Liviu Chindea
Dumitra & Marin Tudose Piteşti Camelia & Nicolae Catrina
Lidia & Marin Vasile Bucureşti Gheorghe & Maria Constantin
Eugenia & Gheorghe Vătavu Scânteia, IS Felicia & Siminel Sumanariu
Anda & Robert Vieru Galaţi Daniel & Maria Parascan
Mihaela Zgăbăruş Râmnicu-Vâlcea Eva Simionescu
Elena & Andrei Silitrari Chişinău Klopot Sergey Nikolaevich

SPONSORI

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Daniel & Maria Parascan 
2. Hera & Nicolae Nicolaescu 
3. Petrica Buruiană
4. Cristina & Ilie Iscrulescu
5. Eugen & Vasilica Giula

6. Vasilica Dragomir
7. Stana & Laurenţiu Dincă
8. Tudor Tatu
9. Daniel & Mariana Lungu
10. Carmen & Gabriel Larion

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna iunie (locul din luna precedentă)
1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Maria Pop (4)
3. Camelia & Daniel Dincuţă (3)
4. Daniel & Maria Parascan (5)
5. Marilena & Teodor Culişir (12)

6. Petru & Emilia Truşcă (2)
7. Ramona & Dorin Vingan (8)
8. Vajda Katalin (6)
9. Mircea &  Dana Olariu (10)
10. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (7)

11. Szabó Éva (9)
12. Smaranda Sălcudean (15)
13. Cristiana & Eugen Dincuţă (16)
14. Doina & Dănuţ Hanganu (11)
15. Marinela Tuţuleasa (14)

16. Elena & Virgil Angelescu (18)
17. Marcela & Ion Şerban (13)
18. Kele Mónika (14)
19. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (nou)
20. Mádly Susana & Ludovic (nou)

TOP 10 în funcţie de pc ale
noilor distribuitori realizate 
în luna iulie
1. Elena & Constantin Nistor
2. Laura & Dan Tatic
3. Georgeta & Ion Zamfir
4. Constantin & Tania Popa 
5. Ioana Antohi

6. Sofia & Ion Macovei
7. Isidora & Dumitru Stricescu
8. Niculina Ştefana
9. Csoma József
10. Vasile & Mariana Arhirie

STIMULENTUL I

Ana Amza
Elena & Virgil Angelescu
Aszalos Ibolya & Csaba
Leonora & Florea Baciu
Maria & Mircea Bagdasar
Bandi Attila & Izabella
Elena Bădrăgan
Domniţa & Onisim Bontaş
Daniel Cifor
Ileana & Eugen Cirlea
Vasilica & Dumitru Crăciun
Livia Cusiac
Derzsi Sámuel & Etelka
Cristiana & Eugen Dincuţă
Elena & Ioan Dinuţă

Mircea & Raluca Fage
Cristina Luminiţa Florea
Corina & Dorin Frandeş
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Mariana & Liviu Haită
Doina & Dănuţ Hanganu 
Carina & Sebastian Iacătă
Cristina & Ilie Iscrulescu
Mariana Iuga
Kele Mónika 
Horaţio Kogler
Carmen & Gabriel Larion
Petru Arghir Mustea
Aurelia & Aurică Năstase
Papp Miklós 
Eugen & Maria Plugaru
Adelia Pop

Dragoş Postelnicu
Smaranda Sălcudean 
Szabó József & Marika
Niculina Ştefana
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Tatiana & Vasile Tofan
Iuliana & Liviu Toma 
Petru & Gheorghiţa Vasin
Maria Doina & Mircea Zecheru

STIMULENTUL II

Iulia Beldiman 
Gizella & Marius Botiş 
Marilena & Teodor Culişir
Emanoil & Georgeta Mandreşi
Constanţa & Dănuţ Mei Roşu

Mircea & Dana Olariu
Camelia & Vasile Oprea
Daniel & Maria Parascan
Szabó Éva
Marcela & Ion Şerban 
Marinela Tuţuleasa
Ramona & Dorin Vingan

STIMULENTUL III

Camelia & Daniel Dincuţă 
Aurel & Veronica Meşter 
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Pop 
Constantin & Tania Popa
Petru & Emilia Truşcă
Vajda Katalin 




