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Energia unui nou
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Răsfoind noul International Directory, pe care îl consider unul
dintre cele mai utile instrumente în promovarea afacerii
noastre, deoarece sintetizează esenţa Forever Living
Products: dedicare, putere şi succes, am observat un titlu care
spunea „Nu o lua personal, este doar o afacere”. Aşa cum
am mai spus şi cu alte ocazii, nu sunt de acord cu acest
slogan. Pentru a avea succes, afacerea în care te implici
trebuie să se regăsească printre scopurile tale personale.   

Un alt citat minunat pe care l-am auzit de curând, dar al cărui
autor nu l-am reţinut, spunea: “Implică-te cu inima în ceea ce
faci şi restul trupului tău o va urma.” La Super Raliul de anul
acesta din Phoenix au participat aproape 4.000 dintre voi,
demonstrând câtă pasiune vă animă şi cât de mult succes
aveţi dacă sunteţi dispuşi să vă implicaţi din suflet. Aceasta
este, desigur, o metaforă, şi n-am intenţionat niciun moment
să afirm că vă conduceţi afacerea într-un mod neprofesionist,
bazându-vă doar pe emoţii. Ceea ce vreau să sugerez, de
fapt, este să-i trataţi pe ceilalţi aşa cum v-aţi dori să fiţi, la
rândul vostru, trataţi; să faceţi încă un pas şi să fiţi dispuşi să
sacrificaţi puţin din timpul şi energia voastră pentru a ajuta pe
cineva să-şi împlinească visul.

Raliul a fost o experienţă incredibilă pentru toţi cei care au
fost la Phoenix şi cred că, într-o anumită măsură, oraşul nu va
mai fi niciodată la fel. L-am auzit pe unul dintre şoferii
autocarelor spunând cu uimire că, în toată istoria oraşului, 
n-a existat un grup mai mare de oameni, reprezentanţi ai unei
singure companii, care să se deplaseze cu autobuzul. Sunt
convins că, oriunde merg, distribuitorii Forever lasă o urmă în
viaţa celor cu care intră în contact. 

Asta am vrut să scot în evidenţă prin metafora „Implică-te cu
inima în ceea ce faci şi restul trupului tău o va urma”.
Abilitatea de a face pe cineva să se simtă special, apreciat îţi
va aduce succesul în afacerea Forever. Calitatea produselor
a fost constant dovedită de-a lungul timpului şi, după cum ştiţi
deja, de curând ne-am îmbogăţit gama cu noutăţi care vă vor
plăcea şi vă vor ajuta cu siguranţă în dezvoltarea afacerii.
Eficienţa Planului de Marketing este, de asemenea,
confirmată de milioane de oameni din întreaga lume, care
câştigă venituri respectabile din vânzarea produselor noastre.
Seriozitatea şi stabilitatea companiei sunt o certitudine. Doar
am aniversat de curând 30 de ani de când suntem pe piaţă,

nu-i aşa? Cu siguranţă nu suntem perfecţi, dar încercăm să
fim în fiecare zi mai buni şi ne vom strădui în continuare să
alegem excelenţa în tot ceea ce facem.

Aştept cu nerăbdare să vă revăd pe toţi anul viitor în Dallas,
Texas, unde vom sărbători împreună succesul şi vom vizita
Aloe Vera of America, mărturie a paşilor uriaşi pe care
compania i-a făcut şi continuă să-i facă în domeniul producţiei
şi distribuţiei de produse. Veţi avea, totodată, ocazia să
vizitaţi Southfork Ranch şi, dacă va fi prima dată când veţi
acumula 1.500 p.c., veţi avea parte de o excursie la Post
Raliu pe care nu o veţi uita niciodată. Acumulând pentru
prima dată cel puţin 2.500 p.c., vă veţi simţi minunat la Silver
Post Raliu, pentru care plănuim deja o excursie fantastică.

Nu rataţi oportunitatea de a fi alături de noi anul viitor. Este
loc pentru fiecare şi suntem convinşi că, dând tot ce aveţi mai
bun şi respectând Politicile Companiei, veţi spune „prezent”
la întâlnirea noastră din august 2009, de la Dallas. Implicaţi-vă
mereu cu sufletul în ceea ce faceţi şi îndrăzniţi să riscaţi mai
mult. Doar aşa veţi trăi bucuria de a ajuta pe cineva să-şi
transforme visurile în realitate. 

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan

Mesajul lui Rex

Implică-te cu inima
în ceea ce faci



Aţi observat cum se încheie o cursă de atletism?
Energia este mult mai puterniă decât la început, mai
puternică decât în oricare dintre momentele
anterioare. Ultima sută
de metri este declan-
şatorul unei forţe extra-
ordinare. Oricât de
grea şi de obositoare a
fost întrecerea, sportivii
găsesc resurse pentru a
sprinta. Este supra-efortul
care aduce gloria per-
formanţei şi medalia de
aur. 

Am intrat în ultima lună
din programul pentru
calificarea la Raliul
European. Acum se decid câştigătorii.
Iar noi putem fi printre ei. Merită să
facem tot ce ne stă în puteri pentru asta.
Merită să activăm acele puteri care ne
conduc fără greş la succes, care ne
asigură de fiecare dată reuşite impresionante. 

Suntem mândri de lucrurile remarcabile pe care le-aţi
realizat până acum. Vă felicităm şi ne bucurăm să
fim împreună în acest proiect grandios care se
numeşte Forever Living Products şi scrie deja istorie
pentru o planetă mai fericită, mai echilibrată, mai
sănătoasă. Ştim că ceea ce aţi izbutit este o etapă
dintr-o ascensiune care are drept limită doar cerul.
Avem încredere în energia supra-efortului pe care aţi
dovedit-o de atâtea ori. Suntem convinşi că şi de
data aceasta vă va ajuta să izbândiţi. Să vă atingeţi
ţinta. Să reprezentaţi România pe scena Raliului
European şi să dovedim că avem oameni excep-
ţionali şi o echipă a excelenţei.

În curând vom sărbători un deceniu de când Forever
Living Products a adus în ţara noastră un nou suflu şi
o nouă viziune despre stilul de viaţă. Este un 

moment de răscruce 
pentru compania noastră.
Acum suntem gata să
facem saltul pentru un
nou nivel de conştiinţă,
de acţiune, de reuşită.
Vorbele fondatorului
companiei noastre, Rex
Maughan sunt o deviză
perfectă pentru etapa
actuală: “Nu trebuie să
fim cei mai mari.
Trebuie să fim cei mai
buni.” 

Nu e nevoie doar de cantitate, ci de
calitatea absolută. Avem tot ce trebuie
ca să o atingem – un concept revo-
luţionar despre sănătate, frumuseţe şi

armonie, produse fără concurenţă,  o companie care
s-a impus detaşat în topul topurilor. Nouă ne rămâne
bucuria de a promova aceste valori şi de a ne asuma
responsabilitatea să o facem fără cusur. Să ne
instruim, să ne pregătim, să ne îmbogăţim în fiecare
zi cunoştinţele şi experienţa în afacere. Să ţinem
ritmul cu provocările Forever Living Products, să le
răspundem cu implicare totală.

Vă dorim gloria performanţei şi toate medaliile de
aur ale succesului,

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

Să fim cei mai buni
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Dacă ai aflat deja de provocarea concursului Clean 9 şi Lifestyle
30, lansată la 15 septembrie, dă vestea mai departe! Dacă nu te-ai
înscris încă în competiţie, fă-o chiar astăzi! Între 15 septembrie şi 31
decembrie, orice colaborator Forever aflat cel puţin la nivelul de
Asistent Supervizor poate lua startul în competiţia pentru un alt stil de
viaţă. Ce presupune acest lucru?

Până atunci, vizualizează-ţi cât mai bine obiectivele, ai încredere în
tine şi în extraordinarele produse din pachetele Clean 9 şi Lifestyle 30
şi dă mai departe informaţia. Ţine cont şi de următoarele idei. S-ar
putea să te ajute în atingerea scopului propus.

� A avea grijă de greutate este o activitate la modă în vremurile
noastre. Dacă suntem 100% sinceri cu noi înşine, probabil foarte puţini
dintre noi putem afirma că n-am ţinut sau măcar n-am încercat să
urmăm o cură de slăbire niciodată până în prezent. Din păcate, însă,
de cele mai multe ori aceste diete sunt ţinute „după ureche” sau,
eventual, după o reţetă minune care a ajutat o prietenă, o vecină sau
o colegă de serviciu să scape de kilogramele în plus, fără a lua în
considerare că fiecare suntem unici şi o dietă care a dat randament în
cazul cuiva poate să nu aibă niciun efect asupra noastră. Ştim cu toţii
că pastila-minune care să ne scape de excesul ponderal nu a fost încă
descoperită. Prin urmare, de unde trebuie să pornim lupta cu
kilogramele pentru a fi siguri că, în final, vom fi
învingători?

� Alimentaţia are o influenţă majoră atât asupra stării noastre de
sănătate, cât şi asupra felului în care arătăm şi a stării de spirit pe care
o afişăm zilnic în relaţiile cu ceilalţi. Mâncarea nesănătoasă,
consumată pe termen lung, este responsabilă de apariţia unei întregi
serii de boli, precum şi de instalarea şi manifestarea tot mai frecventă
a oboselii cronice, insomniilor, balonărilor, stresului, şi lista poate
continua.

� Aşadar, lupta cu kilogramele în exces trebuie să înceapă
de la schimbarea felului în care ne hrănim. Este foarte
adevărat că, atunci când vine vorba despre o nouă cură de slăbire,
prima întrebare pe care suntem tentaţi să o punem este: „Cât de
repede o să scap de cele 7 kilograme în plus?” Nimic mai greşit!
Slăbirea rapidă nu este indicată, deoarece schimbările drastice sunt
mult mai greu de suportat decât cele minore, iar corpul are nevoie de
timp pentru a se adapta.

� Regimurile de slăbire radicale conduc la deshidratare, demine-
ralizare severă şi pierderea masei musculare. 

CCUURRĂĂ DDEE SSLLĂĂBBIIRREE vs
SSCCHHIIMMBBAARREEAA

OOBBIICCEEIIUURRIILLOORR  
AALLIIMMEENNTTAARREE

Indiferent dacă ai cunoscut Forever acum o zi, o săptămână sau cu mulţi ani în urmă, este esenţial să
înţelegi şi să le împărtăşeşti celor cu care intri în contact obiectivul principal al companiei: promovarea
unui stil de viaţă sănătos. Gândeşte-te puţin! Ţi-ar plăcea să lucrezi zi de zi cu persoane care se plâng
constant de felul în care arată sau se simt, de greutăţile cotidiene, de absenţa perspectivei unei vieţi
mai bune? Cu siguranţă nu! Crezi că tot ceea ce poţi face este să compătimeşti aceste persoane şi să
încerci să le îndepărtezi din anturajul tău? Noi îţi spunem că este chiar mai simplu decât te aştepţi.
Vorbeşte-le despre produsele şi oportunitatea Forever, ajută-i să conştientizeze că au nevoie de o
schimbare şi fii alături de ei. 

� Să faci dovada achiziţionării pachetelor Clean 9 şi Lifestyle 30
în această perioadă (nu este obligatoriu să le cumperi în acelaşi
timp, dar pentru a te înscrie trebuie să achiziţionezi cel puţin unul
dintre ele).
� Să mergi la cel mai apropiat centru de distribuţie al companiei
pentru cântărirea iniţială. Nu uita să aduci cu tine factura ce
dovedeşte achiziţionarea unuia dintre pachetele sus-menţionate.
� Să-ţi propui înlocuirea obiceiurilor pe care le aveai cu unele
mai sănătoase. Cu cât te decizi mai repede, cu atât ai şanse mai
mari de câştig.
� Pentru ce lupţi? Pentru un stil de viaţă sănătos în primul rând şi,
apoi pentru premiul cel mare, un laptop de ultimă generaţie,
pentru fiecare categorie, femei şi bărbaţi. Încă patru premii
importante sunt puse la bătaie pentru fiecare categorie. 
� Să vii, între 5 – 15 ianuarie 2009, la acelaşi centru de
distribuţie unde te-ai înscris, pentru cântărirea finală. Ţine minte
să aduci cu tine şi factura care dovedeşte achiziţionarea
pachetului Lifestyle 30.
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� Deşi aparent în contradicţie cu dorinţele celui care îşi propune să
slăbească, o dietă de succes este aceea care îţi permite să-ţi fixezi
obiective rezonabile. Gândeşte-te la următorul aspect: un kilogram de
grăsime este echivalent cu aproximativ 8.000 de kilocalorii. Nicio
dietă, oricâte ar promite, nu ne poate ajuta să scăpăm de un kilogram
de grăsime zilnic. Şi nici n-ar trebui să ne dorim acest lucru, întrucât
rezultatele n-ar ţine decât până la întreruperea dietei.

� Dietele care exclud o categorie întreagă de alimente dezechilibrează
organismul, provocând severe carenţe de vitamine şi minerale
indispensabile unei bune stări de sănătate. Pentru a se apăra,
organismul va răspunde printr-o creştere a poftei de mâncare şi,
implicit, a kilocaloriilor consumate. Consecinţa? Mai multe kilograme
în plus decât la începerea dietei. 

� Nu ceea ce mănânci te îndepărtează de silueta ideală, ci mai
degrabă cantitatea de alimente pe care o consumi. Nu-ţi impune prea
multe restricţii! Nu vei face decât să grăbeşti momentul în care renunţi
la ceea ce ţi-ai propus şi revii la vechile obiceiuri. Mănâncă pentru 
a-ţi potoli foamea, nu într-atât încât să nu te mai poţi ridica de la masă. 

� Nu face din slăbit o obsesie. Între noi fie vorba, avem destule motive
de stres în fiecare zi ca să mai adăugăm de bună voie încă unul.
Dieta nu este un scop în sine, ci mai degrabă o modalitate
prin care să-ţi împlineşti un vis: acela de a arăta şi a te
simţi mai bine. Trateaz-o ca atare şi rezultatele nu vor întârzia să
apară.

� Nu mai spune „de mâine”. Dacă stabileşti un moment zero de
începere a dietei, trebuie implicit să-i stabileşti şi un final. În loc să-ţi
propui să încerci a „n”-a dietă din viaţa ta, optează mai degrabă
pentru schimbarea obiceiurilor alimentare şi a stilului de viaţă. Sunt
două obiective care n-au nevoie de început sau sfârşit. Nu trebuie să
aştepţi să termini proiectul în care eşti implicat, să pleci în concediu şi
să revii la muncă, să începi şcoala sau facultatea. Nu depinzi de
nimeni şi de nimic. Prin urmare, de ce să nu începi chiar acum?

� Şi dacă te-ai decis, acceptă şi conştientizează faptul că
schimbarea stilului de viaţă începe mai întâi la nivel
mental. Învaţă să gândeşti pozitiv, vizualizează o imagine a ta pe
care să-ţi facă plăcere s-o priveşti. Este o modalitate extraordinară de
a te motiva să faci schimbarea dorită.

� Lupta cu kilogramele este, de fapt, o luptă cu vechile
obiceiuri nesănătoase. Şi, ca în orice luptă, ai mai multe şanse să
ieşi învingător dacă nu eşti singur. Fii conştient de rezultatele benefice

pe care le vei experimenta în final
şi împărtăşeşte-ţi decizia şi entu-
ziasmul tuturor celor cu care intri
în contact. Poate că ai pornit singur la luptă, dar cu siguranţă la final
vei avea satisfacţia de a le fi făcut cunoscută şi altora importanţa
dobândirii unor obiceiuri de viaţă sănătoase. Nu evita petrecerile şi
vacanţele, nu te închide în casă doar pentru a nu fi nevoit să priveşti
cu jind la platourile de prăjituri. Învaţă să spui „nu” şi să nu te
învinovăţeşti dacă ai mâncat o felie de tort. Nu uita ce ţi-am spus mai
devreme: nu ceea ce mănânci te determină să te îngraşi, ci,
mai degrabă, cantitatea pe care o consumi.

� Fă cât mai multă mişcare. După o alimentaţie echilibrată,
exerciţiul fizic contribuie cel mai mult la scăderea în greutate,
dobândirea unui alt tonus muscular şi a unei stări de spirit mult mai
bune. Faptul că n-ai timp să mergi regulat la o sală de sport nu este
o scuză. Urcă şi coboară pe scări în loc să iei liftul, aleargă să prinzi
autobuzul care se apropie de staţie, în loc să-l aştepţi pe următorul
sau, şi mai bine, mergi pe jos. Iată tot atâtea metode de a-ţi asigura
cel puţin minimul de efort fizic recomandat zi de zi.

� Dacă ai întrebări despre problema eliminării excesului ponderal şi
felul în care te pot ajuta programele Clean 9 şi Lifestyle 30 în acest
demers, scrie-ne pe adresa de e-mail office@foreverliving.ro,
menţionând în subiectul mesajului „Referitor la concursul Clean 9 şi
Lifestyle 30”. Vei primi răspunsuri şi sfaturi competente de la Dr.
Şerban Damian, nutriţionistul companiei. 

Suntem alături de tine şi îţi dorim mult succes!
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Un eveniment la care doar Managerii cu pasiune pentru
Forever îşi doresc să participe. Cum să nu fii acolo
când Managerii Generali, Dóra si Gábor Szőcs, ne

împărtăşesc performantele şi obiectivele echipei Forever
România? Ţi-ar plăcea să afli cu câte eşecuri, refuzuri şi
obstacole te poţi confrunta până ajungi să fii un Diamant? De
ce să lipseşti de la jocurile de echipă sau de la carnaval? Sunt
întrebări la care nu primești răspuns dacă stai acasă şi afirmi
că eşti ocupat în zilele în care inima Forever bate la
Sovata! De la un an la altul această întâlnire este tot mai
reuşită. De ce? Pentru că nu mai mergem cu gândul “hai să
fim prezenţi”, ci ne propunem “hai să ne implicăm!”
Mulţumesc tuturor celor care au contribuit la reuşita acestui
eveniment deosebit.

Maria Pop, Soaring Manager

Am participat, în acest an, pentru prima
dată la Întâlnirea Managerilor de la
Sovata. Ceea ce am simţit nu poate fi
exprimat în cuvinte. Am atins nivelul de 

ÎN SEPTEMBRIE, INIMA FOREVER BATE LA

La începutul lunii septembrie, liderii Forever România s-au reunit, conform tradiţiei, la Sovata, pentru a patra
Întâlnire a Managerilor. Vremea a ţinut cu noi mai mult decât oricând, astfel că am petrecut trei zile minunate,
învăţând, distrându-ne şi promiţându-ne că vom duce România pe locuri fruntaşe în clasamentele Forever. Dincolo
de bucuria câştigării unui concurs sau de a fi învingător într-un meci de fotbal, ceea ce a
contat cu adevărat a fost faptul că am fost împreună, ca o adevărată echipă, şi am înţeles
că doar lucrând împreună pentru un ţel comun vom face Forever România să strălucească
şi în continuare. Le mulţumim din suflet invitaţilor noştri, Varga Róbert care ne-a
împărtăşit cheia succesului său şi lui Szabó József, un exemplu de la care echipa României
are întotdeauna de învăţat. Îi felicităm cu drag şi le mulţumim şi gazdelor noastre, Ligia
şi Doru Paşcan, Senior Manageri, pentru că ne-au
întâmpinat cu atâta căldură şi s-au implicat trup şi suflet în
organizarea acestei întâlniri, pentru ca noi toţi să avem
parte de trei zile de neuitat.

S O V A T A
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Manager cu gândul şi motivaţia puternică de a fi
prezenţi la Sovata, pentru că întreaga noastră linie
sponsorială ne vorbise atât de frumos despre atmosfera
şi importanţa acestei întâlniri. Aşteptările noastre au fost
cu mult depăşite, la aceasta contribuind din plin şi faptul
că ne-am implicat şi am pus suflet în participarea la
concursurile pe echipe. 

Liliana şi Marin Vărgatu, Manageri

Week-end-ul petrecut la Sovata ne-a făcut încă o dată
să înţelegem că respectarea îndemnului lui Rex,
„munciţi, munciţi şi distraţi-vă”, este esenţială pentru
activitatea noastră, în calitate de consilieri pentru un
alt stil de viaţă. Am avut parte, ca de fiecare dată, de
o organizare de excepţie, de momente distractive de
neuitat, de un seminar de instruire pe care nu putem
să-l descriem decât la superlativ. Suntem mult mai
bogaţi sufleteşte şi fericiţi că am avut onoarea de a fi
părtaşi la un asemenea eveniment, care a reunit atâţia
oameni deosebiţi cu care ne mândrim să fim
coechipieri în Forever România. Cea mai mare dorinţă
a noastră este să venim anul viitor însoţiţi de cât mai
mulţi lideri şi să împărtăşim cu ei bucuria de a fi
parteneri cu cea mai mare companie din industria
produselor pe bază de Aloe vera. Suntem convinşi
că, atunci când simţi ceea ce am simţit noi la toate
aceste întâlniri, îţi dai seama că viaţa merită trăită şi
altfel, iar Forever este cea mai bună alegere pentru
oamenii cărora le place să-i ajute pe alţii.

Maria şi Mircea Bagdasar, Senior Manageri

Vreţi să vă simţiţi apreciaţi şi răsfăţaţi? Vreţi să simţiţi că
sunteţi în stare să realizaţi lucruri măreţe pentru
dumneavoastră şi prietenii dumneavoastră? Vreţi  să vă
distraţi alături de oameni pozitivi care emană forţă şi
echilibru şi care vă vor da, cu drag, din energia lor?
Toate acestea şi multe altele le-am trăit noi la Întâlnirea

Eveniment
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Managerilor de la Sovata, din acest an. Luptaţi pentru
realizarea nivelului de Manager, ca să fiţi acolo. Visaţi care
va fi costumul dvs. pentru balul mascat de anul viitor. În ceea
ce ne privește, noi am luat hotărârea că nu vom lipsi
niciodată de la această întâlnire. 

Dana şi Ion Epure, Manageri

Când ești convins că viitorul tău este Forever, nu poţi rata un
astfel de eveniment. Din nou, totul a fost la superlativ, graţie
unor oameni speciali care s-au implicat trup și suflet pentru ca
noi să ne simţim extraordinar. Mulţumim Managerilor
Generali, Dóra și Gábor Szőcs, și întregului staff, mulţumim
minunatelor gazde Ligia și Doru Pașcan pentru acest week-
end fantastic pe care ni l-au oferit sub deviza ”TOTUL PENTRU
CALITATE”. 

Elena şi Adrian Cristache, Manageri

Încă o ediţie a Întâlnirii Managerilor, încă un prilej de
frumoase aduceri aminte, de a ne simţi răsfăţaţi şi înconjuraţi
cu multă căldură de Managerii Generali Dóra şi Gábor
Szőcs, cărora le mulţumim; ştim că organizarea acestui
eveniment presupune multă muncă. Ne-a impresionat
discursul domnului Varga Róbert, Diamant-Safir Manager din
Ungaria, care ne-a asigurat că succesul în Forever nu depinde
de studiile de marketing sau management şi nici de vreo
tehnică specială, ci doar de abilitatea de a comunica cu
oamenii. 

Deprindeţi, deci, arta de a comunica, iar succesul va veni
negreşit. Vă urăm tuturor o toamnă îmbelşugată, dar, mai
ales, nu uitaţi să păstraţi în suflet frumuseţea verii, să aşteptaţi
cu nerăbdare puritatea iernii şi prospeţimea primăverii. Şi să
nu uitaţi că „timpul lucrează în favoarea noastră”. 

Carmen şi Gabriel Larion, Manageri

O şansă extraordinară de a fi alături de liderii Forever
România. Dacă n-aţi fost alături de noi, propuneţi-vă să nu
rataţi participarea la Întâlnirea Managerilor din 2009. 

Liliana şi Marin Ilina, Manageri

8



foreverliving.com

Ce poate fi mai frumos decât să te reuneşti în fiecare an
alături de Managerii Forever din echipa României? Am
petrecut din nou un week-end minunat la Sovata alături de toţi
colegii, alături de Directorii Generali şi de top distribuitori din
Ungaria, Szabó József, Safir Manager, şi Varga Róbert,
Diamant-Safir Manager, de la care am învăţat  foarte multe,
dar mai ales faptul că în fiecare din noi există puterea de a
depăşi obstacolele cu care ne confruntăm. Dacă ai lipsit de
la această sărbătoare, respiră adânc şi gândeşte-te că la anul
poţi sărbători succesul tău alături de campionii Forever din
toată ţara.

Acordă-ţi şansa de a fi cel mai bun!

Maria şi Daniel Parascan, Senior Manageri

O întâlnire de excepţie, în care am învăţat, dar ne-am şi
relaxat prin tot ce am trăit. Şi ne dorim ca în 2009 să fim în
număr şi mai mare, pentru că doar împreună, în
echipă, putem avea realizări de excepţie.

Leonora & Florea Baciu, 
Senior Manageri

9
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SSeepptteemmbbrriiee eessttee lluunnaa îînn ccaarree ccuu ttooţţiiii
ssiimmţţiimm eenneerrggiiaa uunnuuii nnoouu îînncceeppuutt:: uunn
nnoouu aann şşccoollaarr,, uunn nnoouu sseezzoonn
îîmmpprroossppăăttaatt ddee rrăăccooaarree dduuppăă aarrşşiiţţaa
vveerriiii,, nnooii pprroommiissiiuunnii ffăăccuuttee nnoouuăă
îînnşşiinnee.. ÎÎnnttoottddeeaauunnaa eevveenniimmeennttuull
SSuucccceessss DDaayy ddiinn sseepptteemmbbrriiee ssttăă ssuubb
sseemmnnuull aacceesstteeii eenneerrggiiii ppllăăccuuttee,, ccaarree
nnee aajjuuttăă ssăă pplloonnjjăămm îînn aaffaacceerreeaa
nnooaassttrrăă ccuu bbaatteerriiiillee îînnccăărrccaattee dduuppăă
ccoonncceeddiiuu şşii ccuu vviissuurrii îînnttoottddeeaauunnaa mmaaii
îînnddrrăăzznneeţţee,, ccaarree aabbiiaa aaşştteeaappttăă ssăă ffiiee
îîmmpplliinniittee..

Gazde: Eugen şi Maria Plugaru, Manageri

început
Energia unui nou

Încă din primele ore ale dimineţii, în Sala Mare a Palatului
se resimţea această forţă tradusă în hotărârea de a ajunge

mai sus decât până acum. Galeriile erau animate de
pasiunea pe care o pun în afacere şi însufleţeau astfel toată

sala. Cei prezenţi nu mai reprezentau un simplu public, ci
constituiau întruchiparea puterii şi a fermităţii pe care numai
pasiunea ţi le poate da. În culise, însă, emoţiile erau mari şi
se puneau la punct ultimele detalii. Din momentul în care

Manageri



gazdele noastre minunate, Eugen şi Maria Plugaru, Manageri,
au făcut primii paşi pe scenă, emoţiile au dispărut şi cu toţii
ne-am lăsat purtaţi în minunata lume Forever Living Products,
nerăbdători, asemenea copiilor mici, să învăţăm cât mai mult
şi să ne distrăm. Poarta spre această lume magnifică ne-a fost
deschisă de Directorii Generali, Dóra şi Gábor Szőcs, care,
prin discursul lor, au reuşit din nou să ne motiveze şi să ne
ajute să credem în noi şi în ceea ce facem. Apoi, a venit
întrebarea „Ai băut vreodată sănătate?”. Mircea Olariu,
Soaring Manager, ne-a ajutat să înţelegem ce înseamnă

sănătatea din Aloe Vera Gel, de ce băuturile pe bază de aloe
produse de Forever sunt atât de renumite şi apreciate. După
un cocteil de sănătate ne-am relaxat ascultând frumoasa
poveste a lui Mihai Cilibiu, Manager, a cărui viaţă a luat o
cu totul altă turnură de când face parte din familia Forever. A
reuşit pentru că ştia că stă în puterea lui şi ne-a îndemnat 
să-i urmăm exemplul, pentru că succesul depinde numai de
noi. Trebuie doar să vrem! După această călătorie pe tărâmul
învingătorilor am poposit în lumea celor mici şi am dansat pe
acorduri populare alături de copiii din trupa DansAs. Iar

foreverliving.com 11

Success Day

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Mircea Olariu 
Soaring Manager

Mihai Cilibiu
Manager

Dorin Ion
Senior Manager

Dana Ion
Senior Manager

Petru Truşcă
Soaring Manager

Emilia Truşcă
Soaring Manager

Supervizori
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după o binemeritată pauză ne-am reluat periplul pe
meleaguri mai calde alături de Dana şi Dorin Ion, Senior
Manageri. Am vizitat alături de ei Arizona şi sediul central al
companiei şi, prin puterea visului, ne-am imaginat pe scena
Raliului European de la Málaga, Spania, care va fi cel mai
fierbinte loc Forever în februarie 2009. Ești pregătit să fii
acolo trup şi suflet? Dacă urmezi sfatul lor, să pui tot ce ai în
tot ce faci, vei fi acolo cu siguranţă. Am retrăit, urmărind
imaginile şi ascultând cuvintele frumoase rostite de gazde,
atmosfera Întâlnirii Liderilor de la Sovata, de la începutul lunii
septembrie. Emilia şi Petru Truşcă, Soaring Manageri, au
venit în ajutorul celor care îşi doresc să fie prezenţi la
Málaga. Ne-au arătat tuturor cât e de uşor să realizezi ce-ţi
doreşti dacă îţi propui de fiecare dată mai mult, iar imaginile
din Statele Unite şi Mexic au vorbit de la sine despre uşurinţa

Asistent Supervizori

Asistent Manageri 

DansAs

Programul Stimulativ de Merit

Clujul, cea mai bună galerie



foreverliving.com 13

reuşitei atunci când există pasiune pentru ceea ce faci şi
dragoste faţă de oameni. Cu toate că am avut multe de
învăţat din poveştile de succes ale liderilor, nu am uitat 
să-i felicităm din suflet şi să ne bucurăm alături de cei care
au urcat pe scena Sălii Palatului ca simbol al trecerii la un
nivel superior în Planul de Marketing. Îi aplaudăm încă o
dată pe toţi cei care s-au calificat la nivelul de Asistent
Supervizor, Supervizor, Asistent Manager, Manager,
Senior Manager, pe cei care au realizat Programul
Stimulativ de Merit şi, nu în cele din urmă, pe cei din
echipa Clujului, care şi-au făcut simţită prezenţa de-a
lungul întregului eveniment, adjudecându-şi astfel trofeul
pentru cea mai bună galerie.

După o zi plină, presărată de noutăţi şi voie-bună, am
încheiat în stilul caracteristic, dansând şi cântând alături de
Keo şi colegii săi de trupă, însufleţiţi de forţa pe care ne-o dă
întotdeauna un nou început. La întâlnirea din 29 noiembrie cu
siguranţă unele dintre visurile voastre se vor fi împlinit. Vă
aşteptăm atunci să ne împărtăşiţi cum e să fii învingător. Până
atunci, vă dorim succes deplin! 

Alexandra Rotărescu

Keo 

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

Vizitează 
www.foreverliving.ro/foto

Mádly Susana & Ludovic, Senior Manageri

Petre & Vasilica Neacşu, Senior ManageriEugen & Vasilica Giula, Senior Manageri
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NEWSNEWS

SSuubb cceettiinnaa vveerrddee ddee bbrraadd,, aarroommăă ddee CCrrăăcciiuunn,,
ssuubb ffuullggiiii ccaarree--nn ppaaccee ccaadd şşii rruuggăăcciiuunnii nnee ssppuunn,,
uunn mmiicc ccooppiill ccuu oocchhiiii mmaarrii,, ssttăătteeaa şşii aaşştteeppttaa,,
pprriivviinndd îînn zzaarree,, uunnddeevvaa,, pprriivviirreeaa îîii sscclliippeeaa..

UUnn bbiieett ccooppiill ccuu ssooaarree--nn oocchhii,,
ccuu bbuuzzee rrooşşiiii ttrreemmuurrâânnddee,,

ccee aaşştteeppttaa,, ccuummiinnttee ffoocc,, mmiinnuunnii ddee nnuu şşttiiuu uunnddee!!
DDaarr zzaarreeaa aallbbăă llaarrggăă ee,, şşii ffrriigguull ssee--nntteeţţeeşşttee,,

îînn jjuurruull lluuii ddooaarr vvâânnttuull sseecc îînn şşooaappttee ppoovveesstteeşşttee..
IIaarr ffuullggiiii mmiiccii şşii jjuuccăăuuşşii îîii ccâânnttăă uunn ccoolliinndd,,

ssuunntt îînnggeerrii ffiirraavvii ccee ddaannsseeaazzăă,, îînn hhoorrăă ssee ttoott pprriinndd..
DDaarr ccooppiillaaşşuull eessttee ttrriisstt,, ccăăccii nniimmeennii nnuu--ii ccuu eell,,

ddooaarr uunn ccăăţţeell pprriinn nneeaa ffuuggiinndd,, îîll bbuuccuurrăă nniiţţeell..
PPee mmiiccuull cchhiipp pprreeaa aabbăăttuutt,, ccuu bbuuccllee ccaa ddee aauurr,,

ccee--nn oocchhii mmiiccii îînnddooiieellii aassccuunndd,, şşii--nn ssuufflleett uunn tteezzaauurr,,
uunn ggâânndd uummbbrreeşşttee aall lluuii cchhiipp,, ccooppiill nnăăssccuutt ddiinn vviissee,,
aavvâânndd îînn ssuufflleett aarriippii llaarrggii,, sspprree zzbboorr mmeerreeuu ddeesscchhiissee..
DDaarr ssiinngguurr ee.. CCiinnee ssăă--ii ssppuunnăă ccăă aassttăăzzii ee CCrrăăcciiuunn??

CCăă--nn iiaarrnnaa aassttaa,, cchhiiaarr ddee--ii ssiinngguurr,,
uunn MMooşş eessttee ppee ddrruumm??

NNiicciiuunn ccooppiill ssăă nnuu sstteeaa ssiinngguurr îînn sseeaarraa ddee CCrrăăcciiuunn..
SSăă ddăămm rrăăssppuunnss llaa îînnttrreebbăărrii uunnuuii mmiiccuuţţ ccooppiill,,

ssăă ssiimmttăă ccuumm uunn MMooşş CCrrăăcciiuunn ppee ggeeaamm iinnttrrăă ttiippttiill,,
şşii bbuuccuurriiaa ssăă--ii sscclliippeeaassccăă îînn oocchhiiii iinnoocceennţţii,,

mmăăccaarr uunn vviiss ssăă--nnllooccuuiiaassccăă aacceeii ppăărriinnţţii aabbsseennţţii!!

Copiii Crãciunului
vã aºteaptã

Cel mai mare dar al Crăciunului îl reprezintă bucuria şi
liniştea pe care ni le aduce în suflet, puterea de a ierta,
de a fi mai buni, de a întinde o mână celor care au

nevoie de înţelegere şi dragoste. Şi pentru că „dar din dar se
face Raiul”, compania noastră îşi propune să aducă şi în
acest an o rază de speranţă în inimile unor copii care au uitat
sau, cine ştie, poate n-au învăţat niciodată să zâm-bească.
Anul trecut am ales să mergem cu darurile oferite cu atâta
generozitate de dumneavoastră la fundaţia „Copiii

împotriva întunericului”. Undeva aproape de
Bucureşti, doi oameni cu suflet mare au adus în casa lor
douăzeci şi patru de copii abandonaţi, oferindu-le cel mai

de preţ dar pe care şi-l poate dori un copil: dragostea şi
căldura unei familii. Douăzeci şi patru de copii au parte
acum de Crăciun în familie, de dragoste şi grijă. Am putea
spune că nu le mai lipseşte nimic, însă pentru o familie aşa
de numeroasă cheltuielile sunt enorme. Două salarii nu pot

fi de ajuns. În decembrie anul trecut, când i-am
vizitat, ni s-a umplut sufletul de bucurie când am
văzut zâmbetele recunoscătoare de pe chipurile
lor. Şi am promis să-i ajutăm cu tot ce ne stă în

putinţă.

Aşadar, pe 15 octombrie dăm startul
campaniei „Copiii Crăciunului”.
Dacă anul trecut Moşul a venit la ei încărcat

de jucării, acum ne-am propus să le îmbogăţim
micul univers cu rechizite, cărţi şi orice alte lucruri de

care un copil are atâta nevoie. Sacul lui Moş Crăciun pentru

aceşti copii vă aşteaptă în toate centrele de distribuţie ale
companiei. Cei care doresc să ofere o anumită sumă de bani o
pot face în contul RO73BLOM2511306337650101, deschis
la Blom Bank France, Sucursala Unirea, pentru Fundaţia „Copiii
împotriva întunericului”.

Împreună, dăruind fiecare câte puţin şi implicându-ne trup şi
suflet, vom reuşi cu siguranţă să le oferim acestor copii un alt fel
de Crăciun şi speranţa unei vieţi mai bune. Împreună putem
dovedi cât de multă dreptate a avut Rex când a spus că
„puterea Forever este puterea dragostei”.
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Raliul European

A
început numărătoarea inversă până la finalul
perioadei de calificare la Raliul European 2009. În
două săptămâni, cei care şi-au propus, au planificat

şi au lucrat împreună cu echipele vor culege roadele muncii,
regăsindu-şi numele pe lista celor calificaţi la unul
dintre cele mai importante evenimente Forever din
2009. Málaga va fi, la sfârşitul lunii februarie 2009,
gazda invingătorilor Forever din Europa, a fericiţilor
câştigători ai cecurilor Profit Share, a conducerii
companiei din Statele Unite. Rex, Gregg şi Aidan vor fi
alături de noi pentru celebrarea succesului celor care,
acceptând provocarea Forever, au ales să trăiască un
nou stil de viaţă, făcându-i şi pe alţii părtaşi la reuşita lor. 

Poate şi numele tău va fi pe listă la nivelul 1 de calificare, sau
poate vei beneficia şi de trei nopţi de cazare într-un hotel de
cinci stele, dacă ai îndeplinit condiţiile pentru nivelul 2. Sau,
de ce nu, poate vei fi în avionul Forever care îi va duce în
Spania pe cei calificaţi la nivelul 3. Mai ai încă timp să decizi
dacă te mulţumeşti doar cu biletele de intrare la Raliu, poate
şi cu cazarea plătită de companie, sau îţi doreşti să mergi la
Málaga cu avionul campionilor Forever, apoi să acţionezi
pentru a-ţi transforma dorinţa în realitate. Dar, indiferent ce
nivel de calificare vei obţine în final, cu siguranţă nu vrei să
mergi la acest eveniment singur. Calificarea ta este, de fapt,
rodul muncii personale alături de întreaga echipă, iar în
Forever suntem împreună şi la muncă, şi la distracţie, nu-i
aşa? Prin urmare, profită de fiecare secundă, discută cu toţi
colaboratorii tăi şi stabileşte cine te va însoţi în februarie
2009 în Spania, la Raliul European. Odată ce ai finalizat
lista, transmite-i Managerului superior câţi
colaboratori necalificaţi din echipă vor merge cu
tine în Spania. Mai departe, este responsabilitatea fiecărui
Manager să centralizeze solicitările de bilete pentru
necalificaţi şi să trimită numărul final de bilete pentru echipa

sa la Sediul Central din Bucureşti, pe adresele de e-mail
cristina@foreverliving.ro sau office@foreverliving.ro, în
atenţia Departamentului de marketing. Grăbeşte-te! Locurile
sunt limitate, iar pentru cei care n-au participat încă la un
astfel de eveniment, este o oportunitate extraordinară de a
percepe adevărata dimensiune a companiei şi de a
experimenta ce înseamnă să trăieşti în spiritul Forever.

Decide-te astăzi! Vino şi tu cu noi să fim o echipă în
adevăratul sens al cuvântului, să aducem acasă prestigiosul
Spirit Award!

MALAGA

ÎMPREUNĂ pentru 

SPIRIT AWARD la
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Ce NU este Aloe Activator?
Aloe Activator, de la Forever Living
Products, nu este un colir!

Rezultatele aceleiaşi căutări pe internet dezvăluie
numeroase website-uri prin intermediul cărora Aloe
Activator este recomandat ca soluţie oftalmologică,

tratament în diferite
afecţiuni oculare, îndru-
mări sprijinite de măr-
turii medicale conform
cărora cunoştinţa unei
cunoştinţe a reuşit să se
vindece punând în ochi
picături de Activator.
Sunt multe voci care 
ar băga mâna în foc
pentru efectele benefice
ale produsului Aloe
Activator ca soluţie oftal-
mică, însă  Aloe Activator
nu este un colir.

Atenţie la riscuri!

Orice produs care nu
este destinat a fi colir
poate dăuna grav
sănătăţii ochiului. 

La o simplă căutare pe internet a expresiei “Aloe Activator”, rezultatele sunt impresionante.
Aloe Activator, este, fără îndoială unul dintre cele mai populare produse Forever Living. Și
are și de ce! Este ideal pentru curăţarea în profunzime a pielii, redă senzaţia de prospeţime
și are efect astringent. Pentru ten este o comoară, datorită conţinutului de gel stabilizat de
Aloe vera și alantoină. Dar calităţile lui se opresc aici: la proprietăţile cosmetice pe care le
oferă, întrucât este conceput ca produs cosmetic, agent de
curăţare și hidratare a tenului în compoziţia căruia intră enzime,
polizaharide și aminoacizi.

REŢINEŢI: Aloe
Activator este
un produs
cosmetic,
conceput
pentru a fi
utilizat exclusiv
în scop
cosmetic. Orice
alt mod de
folosire a
acestui produs
este contrar
scopului pentru
care el a fost
creat. Asemenea
tuturor produselor Forever, Aloe
Activator nu este medicament,
deoarece nu a fost conceput pentru
a fi utilizat în scop terapeutic,
diagnostic, simptomatic sau
preventiv al unor afecţiuni sau
grupe de afecţiuni. Pentru orice
problemă de ordin medical se
impune consult efectuat de medic.

CE ESTE ?ALOE ACTIVATOR
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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
• STR. TRAIAN 187 - 188 (NOUA ADRESĂ A CENTRULUI DE DISTRIBUŢIE AFLAT ANTERIOR ÎN BĂNEASA)

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 = toate cele 12 cifre ale numărului de identificare FLP;
parola = parola distribuitorului, parola iniþialã este formată din ultimele 6 cifre ale numărului de identificare FLP. 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.

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:   
RO24BRDE450SV09924624500 - numai pentru
comenzile prin TelVerde și online.
Nu plătiţi în alt cont produsele comandate astfel.
RO74BRDE450SV01018054500 (cei care vireazã 
contravaloarea produselor prin bancã);

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

20RON/ Forever te apără de vremea rea...

Sala de prezentare Forever 
Aleea Alexandru nr. 51, lângă Omniasig
18 octombrie -          Maria Pop
15 noiembrie -          Emilia & Petru Trușcă
13 decembrie -          Cristiana & Eugen Dincuţă

18 octombrie -          Smaranda Sălcudean
15 noiembrie -          Vajda Katalin
13 decembrie -          Ramona & Dorin Vigan

18 octombrie -          Vera & Aurel Meșter
15 noiembrie -          Cristiana & Eugen Dincuţă
13 decembrie -          Marinela Tuţuleasa

18 octombrie -          Elena Angelescu
15 noiembrie -          Maria & Daniel Parascan
13 decembrie -          Constantin & Tania Popa

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

18 octombrie -          Petre Vasin
15 noiembrie -          Szabó Éva
13 decembrie -          Elisaveta & Alexandru 

Pocaznoi

18 octombrie -          Camelia & Daniel Dincuţă
15 noiembrie -          Marinela Tuţuleasa
13 decembrie -          Emilia & Petru Trușcă

18 octombrie -          Marcela Șerban
15 noiembrie -          Marcela Șerban
13 decembrie -          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:

NN OO UU !! Detalii despre noul serviciu SMS sunt disponibile în numărul din august al Revistei Forever.

Vă așteptăm pe 29 noiembrie la
ultimul SUCCESS DAY din 2008!

Info

1set 
de 10  

postere
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Calificările lunii septembrie
România & Republica Moldova
SENIOR MANAGERI SPONSORI

MANAGERI SPONSORI

ASISTENT MANAGERI

Genoveva Ianisevschi Iaşi Constantin & Tania Popa

SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI

Elena & Gheorghe Balcanu Braşov Petre & Constanţa Ene
Vasile Bursuc Iaşi Saveta & Ioan Holboceanu
Călina & Liviu Chindea Timişoara Mihaela Dan
Grigoriţa & Tudorachi Ciupitu Galaţi Victoria Anghelina
Rodica & Viorel Nechifor Iaşi Petrică Onofrei
Petrică Onofrei Iaşi Vasile Bursuc
Maria & Ilie Popescu Motru, GJ Felicia Văduva
Reghina & Eremia Ruja Alba Iulia Eugenia & Mihai Ruja
Elisabeta Şolea Târgu-Jiu Alina & Viorel Cojocaru
Carmen & Gheorghe Tripşa Timişoara Călina & Liviu Chindea

Ioana Antohi Constanţa Costică Antoche
Ghiorghe & Maria Constantin Bucureşti Petre & Elena Ciolan
Mariana Cristea Roşiorii de Vede, TR Gheorghiţa & Ionel Drugă
Sebastian & Elena Dracea-Vrabete Drobeta Turnu Severin Andrei Ghiţă
Florentina & Benone Gavrilescu Bucureşti Stana & Laurenţiu Dincă
Andrei Ghiţă Drobeta Turnu Severin Mariana Ulmet
Avram & Reghina Hădărau Maieru, BN Domniţa & Onisim Bontaş
Saveta & Ioan Holboceanu Iaşi Genoveva Ianisevschi
Simona & Lucian Lăpuşneanu Bucureşti Emanoil & Georgeta Mandreşi
Eugenia & Mihai Ruja Alba Iulia Avram & Reghina Hădărău
Mariana Ulmet Drobeta Turnu Severin Simona & Lucian Lăpuşneanu
Lidia & Marin Vasile Bucureşti Ghiorghe & Maria Constantin

Gabriela Ardelean Oradea Daniel & Gabriela Moca
Iulia Bouaru Valea Adâncă, IS Adrian & Mariana Pădurariu
Neculina Caplat Haţeg, HD                Genoveva Ianisevschi
Mariana Carasevici Iaşi Saveta & Ioan Holboceanu
Mihaela Ciobanu Bacău Zenovia & Cătălin Riglea
Georgeta & Dumitrel Dache Lupaşcu Năvădari Ioana & Dumitru Omocea
Vasilica Dascălu Măcin, TL Aurelia & Marin Aurelian
Alecsandru & Victoria Deliu Constanţa Carina & Sebastian Iacătă
Elena Eana Topoloveni, AG           Dumitru & Mariana Iliescu 
Paul Florescu Bistriţa Aurel & Vera Meşter
Andrei Gregorian Bucureşti Gheorghe & Adelina Filip
Cornelia Grigoraş Iaşi Rodica & Viorel Nechifor
Mironel Luţă Horezu, VL Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Constantin & Teodora Marica Braşov Mihaela Stratanov
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TOP 10 în funcţie de pc 
non-manageriale realizate 
în luna septembrie

SUPERVIZORI

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Stana & Laurenţiu Dincă
2. Andrei Ghiţă
3. Mariana Ulmet
4. Simona & Lucian Lăpuşneanu
5. Genoveva Ianisevschi

6. Emanoil & Georgeta Mandreşi
7. Daniel & Maria Parascan
8. Sebastian & Elena Dracea-Vrabete
9. Mihaela Dan
10. Costică Antoche

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna septembrie (locul din luna precedentă)
1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Maria Pop (2)
3. Camelia & Daniel Dincuţă (4)
4. Emanoil & Georgeta Mandreşi (nou)
5. Vajda Katalin (7)

6. Marilena & Teodor Culişir (11)
7. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (8)
8. Mircea &  Dana Olariu (11)
9. Szabó Éva (5)
10. Daniel & Maria Parascan (10)

11. Petru & Emilia Truşcă (3)
12. Ramona & Dorin Vingan (11)
13. Aurel & Cornelia Durigă (nou)
14. Constantin & Tania Popa (15)
15. Carina & Sebastian Iacătă (nou)

16. Smaranda Sălcudean (12)
17. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (18)
18. Elena Angelescu (nou)
19. Cristiana & Eugen Dincuţă (nou)
20. Stana & Laurenţiu Dincă (nou)

TOP 10 în funcţie de pc ale noilor
distribuitori realizate în luna septembrie
1. Sebastian & Elena 

Dracea-Vrabete
2. Ioana Antohi
3. Constantin & Tania Popa 
4. Laura & Dan Tatic 
5. Andrei Ghiţă

6. Vasile & Mariana Arhirie
7. Mariana Ulmet
8. Cornelia Grigoraş
9. Rinco István & Tünde
10. Vicenţiu & Constanţa 

Groşereanu

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
Stana & Laurenţiu Dincă
Cristiana & Eugen Dincuţă
Elena & Ioan Dinuţă

Aurel & Cornelia Durigă
Mircea & Raluca Fage
Cristina Luminiţa Florea
Corina & Dorin Frandeş
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Mariana & Liviu Haită
Doina & Dănuţ Hanganu 
Carina & Sebastian Iacătă
Genoveva Ianisevschi
Cristina & Ilie Iscrulescu
Mariana Iuga
Kele Mónika 
Horaţio Kogler
Carmen & Gabriel Larion
Mádly Susana & Ludovic
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

SPONSORI
Elena Militaru Braşov Szakacs Tatiana 
Antonică & Mariana Miu Constanţa Mariana & Iulian Oprea
Anca Moraru Ploieşti Daniela & Ion Eftimescu
Német Csaba & Tünde Covasna Virág Ioan
Maria & Gheorghe Niţă Bucureşti             Florentina & Benone Gavrilescu
Ioana & Dumitru Omocea Constanţa             Grigoriţa & Tudorachi Ciupitu
Andra Oprea Galaţi Camelia & Vasile Oprea
Beatrice Opriţă Bucureşti Cristiana & Eugen Dincuţă
Adrian & Mariana Pădurariu Iaşi Neculina Caplat
Olguţa Pantelimon Slatina,OT Gabriela Tobescu
Dumitru Petrucă Galaţi Lenuţa & Petrică Tomiţă
Maria Riţ Satu Mare Elena Costin
Georgeta Roiţi Oradea Octavian Saitos
Vasile Ruja Alba Iulia Reghina & Eremia Ruja
Elisabeta Saitos Oradea Andrei Grigorian
Octavian Saitos Oradea Elisabeta Saitos
Adriana Sarampoi Piteşti Ioana Antohi
Mihaela Stratanov Braşov Daniel & Mariana Lungu
Szakacs Tatiana Covasna Német Csaba & Tünde
Melacton & Ioana Timofte Piatra-Neamţ Emilia & Dinu Potop
Mihaela Timofte Piatra-Neamţ Melacton & Ioana Timofte
Lenuţa & Petrică Tomiţă Galaţi                 Grigoriţa & Tudorachi Ciupitu
Ana Maria Turcmel 2 Mai, CT Mioara & Vasile Turcmel
Mircea Ungureanu Craiova Mariana & Liviu Haită 
Luminiţa & Gheorghe Uzun Constanţa Mariana Iuga
Traian Vanghelie Târgu-Jiu Elisabeta Şolea
Francisc & Dana Vastag Reşiţa Cristiana & Cristian Puşcaş
Valentina Conicov Vatra, Rep. Moldova Natalia & Vladimir Chilianu
Paulian Popa Chişinău, Rep. Moldova Valentina Conicov




