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Aşa cum am spus de multe ori până acum, Forever ne oferă cea mai
mare şansă din lume, iar acest adevăr este astăzi mai evident ca
niciodată. Înregistrăm creşteri ale vânzărilor în toate ţările de pe glob
şi suntem încrezători în viitor. În ciuda crizei care loveşte piaţa
financiară din întreaga lume, Forever continuă să crească şi asta
numai datorită vouă. Vă îndemn pe fiecare să vă întoarceţi la lista
iniţială de oameni cărora le-aţi vorbit despre afacerea noastră şi să-i
contactaţi din nou. Cu siguranţă au avut loc schimbări în viaţa lor, iar
acum ar putea avea nevoie de Forever mai mult decât oricând.

Există mulţi factori care îi motivează pe oameni să se alăture
companiei noastre. Unii sunt evidenţi – nesiguranţa financiară,
problemele de sănătate sau schimbarea stilului de viaţă. Aceşti factori
motivaţionali (sau acel „de ce” al oricărui om care se hotărăşte să
înceapă afacerea) joacă un rol important atunci când o persoană se
hotărăşte să se înscrie sau să-şi ducă afacerea la nivelul următor. Iată
un exemplu: dacă cineva se alătură companiei pentru a-şi rezolva
problema datoriilor financiare, acesta este factorul care îl/o
motivează să lucreze mai mult şi să atingă un venit care rezolvă
problema datoriilor financiare.

Deşi nu garantăm succesul necondiţionat în afacerea Forever, avem
nenumărate exemple de reuşită ale celor care au ales să se implice
cu adevărat. Dacă respectaţi Planul de Marketing, lucrând
conştiincios şi cu răbdare, o să aveţi succes în Forever. Deseori,
succesul pe care îl atingeţi rezolvă problemele care v-au determinat
iniţial să vă alăturaţi companiei. De pildă, în cazul de care
pomeneam mai sus, imediat ce persoana respectivă scapă de datorii,
dorinţa sa de a munci se diminuează dacă nu găseşte o altă
motivaţie. Asta se întâmplă pentru că „de ce-ul” iniţial nu mai există.
Când ajungeţi în acest punct aveţi două opţiuni. Prima este să nu mai
faceţi nimic. Cu siguranţă aţi întâlnit situaţii în care oamenii nu mai
dădeau telefoane, nu mai aduceau persoane noi la întâlniri şi,
uneori, chiar încetau să mai folosească produsele, abandonând
promisiunea de a fi Activi în fiecare lună. Alegerea primei opţiuni
conduce la negativism, critici la adresa voastră, a celorlalţi şi a
companiei. Trebuie, totuşi, să subliniez că aceste critici nu sunt
întemeiate, întrucât singurul motiv pentru care se poate ajunge într-o
astfel de situaţie este dispariţia „de ce-ului” iniţial.

A doua opţiune este să mergeţi mai departe, căutând noi pasiuni şi
identificând noi motivaţii. Atunci când vocea interioară vă întreabă
“Ce urmează?”, asiguraţi-vă că găsiţi o motivaţie mai profundă, de
durată: să-i ajutaţi pe ceilalţi, să dăruiţi mai mult, să vă preocupaţi de
educaţia copiilor, să le lăsaţi o moştenire consistentă, să călătoriţi în
întreaga lume, să vă dezvoltaţi personal şi să cunoaşteţi oameni noi.
Iată o scurtă listă de factori motivaţionali care vă vor menţine elanul
în afacere pentru mult mai mult timp. Cu toate acestea, să ajungi de
la motivaţia pe termen scurt la una de durată înseamnă să treci printr-un
proces dificil, care necesită schimbare. Iar schimbarea, deşi nu este
uşoară, este vitală.

Îmi amintesc de discuţia cu o familie care a participat la Eagle
Summit. Mi-au povestit că, în timp ce erau în Havasupai, la poalele
Marelui Canion, Gregg le-a arătat râul care străbătea valea de sute
de ani. La numai o săptămână după ce grupul Eagle Summit a
părăsit Marele Canion, a avut loc o inundaţie de proporţii în
Havasupai. Râul care cursese prin aceleaşi locuri timp de secole şi-a
schimbat albia, iar acum este de nerecunoscut. Curge în altă parte a
Canionului. Cascadele care erau cândva acolo nu mai există şi, cu
toate acestea, există alte cascade şi ochiuri de apă care abia
aşteaptă să fie descoperite. Evident, este vorba despre acelaşi râu,
care continuă să dăruiască apă şi viaţă celor care locuiesc pe
malurile sale, dar s-a schimbat. Este reînnoit, regenerat şi îşi croieşte
o nouă cale prin vestitul canion. Fiecare dintre noi îi putem urma
exemplul. Putem căuta o nouă motivaţie şi noi pasiuni, diferite de cele
din trecut. Acestea vor fi mai puternice decât cele care ne-au adus în
Forever la început şi ne vor conduce spre noi culmi, ne vor da
satisfacţia de a fi realizat mai mult în această companie minunată.

Suntem în ultimul trimestru al anului. Au rămas doar câteva săptămâni
din 2008, aşa că depinde doar de voi să profitaţi de ele cât mai
mult. Nu le lăsaţi să treacă pe lângă voi. Faceţi ceva însemnat,
munciţi cu drag şi conştiinciozitate, săpaţi adânc şi dormiţi mai puţin.
Pentru ca, atunci când 2009 soseşte, să vă puteţi uita în urmă şi să
spuneţi: „Am dat tot ce aveam mai bun!” Şi vă promit: excelenţa face
diferenţa.

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan

Mesajul lui Rex

Descoperă-ţi mereu
o motivaţie puternică



Ştiţi care e farmecul vieţii Forever? Ne bucurăm de
reuşite, dar nu ne oprim niciodată şi nu ne facem pernă
din laurii pe care îi aduc. Asta ne ţine pe toţi în ritm, ne
păstrează vii, ne dă şansa de a creşte continuu. Iată,
s-a încheiat perioada de calificare pentru Málaga.
Numărul calificaţilor a depăşit dublul celui de anul
trecut. Bravo! Îi felicităm pe învingătorii care vor ajunge
la acest Raliu European. Au dus la bun sfârşit ceea ce
şi-au propus. Însă cursa spre succes nu se încheie aici.
Cu siguranţa sunteţi hotărâţi să nu lăsaţi ca totul să se
sfârşească aşa. Dimpotrivă. Aveţi acum un motiv în plus
şi o confirmare mai mult că merită să ţintiţi mai sus,
mereu mai sus.

Compania noastră este pe val. Şi meritaţi cu toţii
felicitări pentru asta. Cei care s-au calificat la Raliul
European sau au urcat încă o treaptă în Planul de
Marketing Forever şi-au planificat scopurile şi marile
succese până la sfârşitul anului. Ei ştiu că în noiembrie
au şansa să se califice la un nivel superior. Şi sunt
hotărâţi să folosească şi luna decembrie din plin.

Vă propunem tuturor să facem un sfârşit de an la cota
maximă a succesului. Să nu lăsăm să treacă pur şi

simplu răstimpul sărbătorilor,
acaparaţi de atmosfera de
vacanţă. Putem să aducem
bucurie celorlalţi deschizând
larg porţile şansei Forever
pentru ei. Sau oferindu-le daruri Forever de sănătate,
frumuseţe, stil de viaţă împlinit. Haideţi să avem cel mai
înalt sfârşit de an din istoria companiei noastre. Să
găsim resursele interioare pentru a menţine ritmul
afacerii. Şi, pentru prima oară în deceniul pe care îl
vom sărbători cu toţii la începutul anului viitor, să avem
un decembrie de vârf în vânzări, nu unul modest. Stă în
puterea noastră să facem acest salt. Să încheiem 2008
în plină glorie. Să ne fi atins ţelurile pe care ni le-am
propus acum douăsprezece luni şi să sprintăm spre
finalul cursei, doborând un nou record. Este un dar de
excepţie pe care merită să ni-l facem nouă înşine.
Lângă bradul împodobit, cu familia şi prietenii alături...
ce poate aduce mai multă bucurie, mai mult miez vieţii
noastre?

Vă dorim succes nelimitat şi energia care transformă
imposibilul în posibil,

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

Meritaţi darul perfect

Palacio de Congresos y Ferias, Malaga - locul în care,
pe 27 şi 28 februarie 2009, vom demonstra împreună
că ştim ce înseamnă Spiritul de Echipă
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De ce Forever Nature’s 18? Pentru că:
� Reuneşte fructe şi legume deosebit de importante pentru o
alimentaţie sănătoasă şi echilibrată, pe care cei mai mulţi dintre
noi nu le avem aproape niciodată concomitent la dispoziţie,
pentru a le consuma în stare naturală, proaspătă;
� Extractele din struguri, mere, afine, soc, merişor, zmeură şi
seminţe de struguri din compoziţia produsului susţin funcţia
imunitară, datorită conţinutului bogat în antioxidanţi;
� Rutozida, ce se găseşte în portocale, grapefruit, lămâi şi limete,
contribuie la funcţionarea normală a articulaţiilor şi la sănătatea
sistemului circulator;
� Bananele, datorită conţinutului bogat în potasiu, ajută la
menţinerea presiunii sanguine la valori normale;
� Morcovii, varza, conopida, ţelina şi fasolea verde conţin
substanţe fitochimice care ajută organismul să lupte împotriva
efectelor radicalilor liberi;
� Kiwi, prunele, ardeiul gras, dovleceii, pătrunjelul conţin
vitamina C şi contribuie la buna desfăşurare a digestiei, dar şi la
menţinerea sănătăţii ochilor.

Prezentat sub forma unor tablete masticabile, cu gust delicios,
agreate deopotrivă de adulţi şi copii, Forever Nature’s 18:
� Furnizează organismului necesarul zilnic de antioxidanţi
proveniţi din fructe şi legume;
� Reprezintă modalitatea prin care Forever Living se asigură că,
indiferent de provocările cu care ne confruntăm pe parcursul unei
zile, cele cinci porţii de legume şi fructe bogate în antioxidanţi
sunt mereu la îndemâna noastră.

Acordaţi-vă câteva minute de linişte şi răspundeţi sincer la
următoarea întrebare: Când aţi analizat ultima dată în mod
serios diversitatea şi calitatea alimentelor pe care le consumaţi
zilnic? Dacă, în ciuda eforturilor, nu reuşiţi să vă amintiţi nici
măcar ce aţi mâncat ieri, înseamnă că aveţi într-adevăr nevoie de
o schimbare a felului în care vă hrăniţi. Forever Nature’s 18
poate fi doar primul pas în drumul către o alimentaţie sănătoasă
şi echilibrată, care vă va oferi un plus de energie, mai multă
bucurie de a trăi şi putere de muncă pentru a vă duce la bun
sfârşit proiectele.

Savoarea fructelor şi prospeţimea legumelor într-o

Toţi ne dorim o alimentaţie echilibrată şi sănătoasă, care să asigure organismului cele necesare pentru a funcţiona în parametrii
optimi. Din păcate, însă, stilul de viaţă din ce în ce mai agitat, stresul şi poluarea la care suntem supuşi zilnic ne împiedică să ne
atingem acest scop şi ne afectează şi sănătatea şi starea de spirit. Ştiţi desigur că specialiştii ne recomandă să consumăm cel puţin
cinci porţii de fructe şi legume proaspete pe zi. Dar v-aţi întrebat probabil de multe ori cum aţi putea să faceţi asta, din moment
ce toată ziua sunteţi pe drum, în maşină, la serviciu, la prezentări sau seminarii de instruire. Forever Living vine şi de data aceasta
în sprijinul nostru, punându-ne la dispoziţie un produs de excepţie, ce combină binefacerile a 18 fructe şi legume recunoscute şi
apreciate pentru proprietăţile lor deosebite. Forever Nature’s 18 este o formulă inovatoare, perfect adaptată stilului de viaţă
al omului modern.

INFUZIE DE ENERGIE
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Combinând chia aurie şi ginsengul, două plante
străvechi folosite de secole în special de civilizaţiile de pe
continentul american pentru efectele lor benefice asupra

sănătăţii, specialiştii Forever Living au creat Gin-Chia, un produs
care sprijină refacerea organismului afectat de stilul modern,
agitat de viaţă, redându-i energia şi vitalitatea.

Cercetările de specialitate au redescoperit şi readus în centrul
atenţiei proprietăţile seminţelor de chia, cunoscute şi sub
denumirea de „hrana străveche a viitorului”.

Seminţele de Chia:
� sunt bogate în proteine şi acizi graşi esenţiali Omega-3 şi
Omega-6, care sprijină buna funcţionare a inimii, facilitează
transportul oxigenului către celule, ţesuturi şi organe, ajută la o
bună absorbţie a vitaminelor liposolubile A, D, E şi K, iar în
combinaţie cu proteinele şi colesterolul formează membranele
celulare;
� conţin, de asemenea, vitamine, antioxidanţi şi fibre vegetale,
precum şi trigliceride benefice cu lanţ lung, în proporţia corectă
pentru a reduce colesterolul pe pereţii vaselor sangvine;
� conform datelor din literatura de specialitate, o lingură de
seminţe de chia asigură energia necesară unei persoane pe
durata întregii zile;
� prăjite, au gust plăcut, asemănător nucilor, iar măcinate pot fi
utilizate la prepararea biscuiţilor sau a supelor;
� conţin substanţe mucilaginoase care, umezite, îşi măresc
considerabil volumul şi pot absorbi o cantitate de apă de până la
12 ori mai mare decât greutatea lor. Din acest motiv, consumul de
seminţe de chia ajută la reţinerea apei în ţesuturi, menţinând
organismul hidratat pentru mai mult timp şi reglând absorbţia
substanţelor nutritive şi a fluidelor în organism;
� în amestec cu apa, formează în stomac o substanţă gelatinoasă,
o adevărată barieră fizică între carbohidraţi şi enzimele care
ajută la digestia lor, ceea ce întârzie transformarea
carbohidraţilor în zaharuri şi implicit creşte rezistenţa organis-
mului la efort;
� erau singura hrană pe care o foloseau luptătorii azteci atunci
când porneau la război;
� spre deosebire de proteinele din alte cereale, cele din seminţele
de chia sunt complete, deoarece conţin aminoacizii esenţiali în
proporţii echilibrate.

Rădăcina de ginseng:
� este cunoscută în China şi sub denumirea de „rădăcina vieţii”;
� ajută la echilibrarea metabolismului şi fortifică organismul,
sporindu-i energia, vitalitatea şi rezistenţa la oboseală şi stres;

� are importante proprietăţi antioxidante;
� contribuie la buna funcţionare a sistemului imunitar;
� în urma studiilor de specialitate, s-a demonstrat că ginsengul
ajută la refacerea mult mai rapidă a condiţiei fizice în urma
efortului prelungit;
� folosit în timpul antrenamentelor sau competiţiilor, ginsengul
face ca musculatura să folosească mai puţin glicogen şi mai
mulţi acizi grași pentru producerea energiei;
� în tradiţia chineză se menţionează că rădăcina de ginseng
oriental (Panax ginseng) sprijină buna funcţionare a sistemului
circulator, sporeşte aportul de sânge în celule, revitalizează
organismul şi grăbeşte recuperarea după boală.

Forever Gin-Chia este un supliment alimentar extrem de valoros
din punct de vedere nutritiv, ideal pentru întreaga familie. Indiferent
de motivele pentru care ai ales să-l consumi zilnic, îţi va fi mult mai
uşor să faci faţă provocărilor unei zile supraaglomerate şi solicitante.
Te vei simţi în formă, plin de energie şi bună dispoziţie.
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Recapătă-ţi vitalitatea cu

3 tablete de Forever Gin-Chia pe zi:

� ajută la creşterea vitalităţii şi rezistenţei organismului prin
activarea circulaţiei sangvine şi oxigenarea ţesuturilor;
� sprijină funcţia imunitară;
� contribuie la buna funcţionare a sistemului circulator;
� cresc capacitatea de concentrare şi memorare;
� combat eficient efectele nocive ale radicalilor liberi, datorită
proprietăţilor intens antioxidante.

� În cultura civilizaţiei maya, chia însemna „forţă”?
� Seminţele de chia erau atât de apreciate de azteci, încât
erau acceptate ca monedă de schimb?
� Termenul „ginseng” este de origine chineză, fiind format de
fapt din două cuvinte: gin, care înseamnă bărbat, şi seng,
care înseamnă esenţă?

Forever Gin-Chia

Uită de oboseală şi astenia de toamnă

Stil de viaţă



Vii cu noi ?
la

27-28 februarie 2009

Perioada de calificare la Raliul European din 2009 s-a
încheiat. Felicitări tuturor celor care, muncind alături de
echipe, au realizat unul dintre nivelele de calificare la acest
important eveniment al companiei!

În luna februarie a acestui an, în Arena de Sport Papp László
din Budapesta, peste 1600 de români, întruchipând
adevăraţi „regi” ai aloei, s-au mobilizat şi au adus acasă
trofeul Country Pride pentru cea mai originală costumaţie.
Când Aidan O’Hare, Vicepreşedintele pentru Europa al
companiei, a anunţat ţara câştigătoare a acestui premiu,
galeria României a fost însufleţită de ropote de aplauze,
strigăte de bucurie şi îmbrăţişări. Primul pas fusese deja făcut.
Echipa noastră demonstrase că, atunci când eşti însufleţit de
scopuri comune, orice este posibil.

Vii cu noi la Málaga, pe 27 şi 28 februarie, să ne
unim eforturile şi să aducem acasă trofeul Spirit
Award? În 2009 Forever Living Products România
aniversează 10 ani de la înfiinţare. Doar
împreună putem face din această
sărbătoare un eveniment unic, iar
câştigarea trofeului Spirit Award este cel
mai frumos cadou pe care ni-l putem
face pentru această ocazie.

IMPORTANT
Pentru distribuitorii calificaţi la
Raliu (nivelurile 1, 2 şi 3)

• Dacă ţi-ai regăsit numele pe
lista celor calificaţi, indiferent
de nivel, trebuie să ne
confirmi participarea ta la
Raliu, prin e-mail la adresa
cristina@foreverliving.ro
sau prin fax, la numărul
021 222 89 24 cel târziu
până vineri, 5 decembrie.
Netransmiterea intenţiei de
a merge în Spania până la
această dată echivalează
cu decizia de neparti-
cipare la Raliu. Vă rugăm

să menţionaţi şi centrul de distribuţie de unde doriţi
să ridicaţi costumaţia de Raliu.

• Dacă eşti singur pe Formularul de Înscriere sau
soţul/soţia nu pot efectua deplasarea în Spania, ai
dreptul de a fi însoţit de o altă persoană, care va
beneficia de aceleaşi drepturi ca şi distribuitorul
calificat. Nu este obligatoriu ca această persoană să fie
distribuitor Forever, dar trebuie să aibă cel puţin 18 ani.
Dacă te regăseşti în această situaţie, te rugăm să ne
transmiţi numele persoanei care te va însoţi, la aceleaşi
date de contact menţionate mai sus, cel târziu până
vineri, 5 decembrie.

• Pentru distribuitorii calificaţi (nivelurile 1, 2 şi 3),
accesul la eveniment în ambele zile (vineri, 27 şi
sâmbătă, 28 februarie), precum şi la banchetul din
seara zilei de sâmbătă, rezervat exclusiv calificaţilor, se
va face pe bază de brăţară. Brăţările vor avea culori
diferite, în funcţie de nivelul de calificare obţinut.
Calificaţii la nivelurile 2 şi 3 vor primi brăţara în

momentul cazării la hotel. Detaliile despre
înmânarea brăţărilor pentru
distribuitorii calificaţi la nivelul 1
vor fi anunţate ulterior.
• Compania asigură transportul cu
avionul pe ruta Bucureşti – Málaga –
Bucureşti pentru distribuitorii calificaţi
la nivelul 3, cu plecare joi, 26 fe-
bruarie şi retur duminică, 1 martie.
Dacă sunteţi calificat la nivelul 3 şi
doriţi să schimbaţi aceste date, vă
rugăm să ne comunicaţi acest lucru la
datele de contact menţionate mai sus
cel târziu până vineri, 5 decembrie.

Pentru distribuitorii necalificaţi
• Distribuitorii necalificaţi care
doresc să participe la Raliul din Spania
sunt rugaţi să transmită solicitările de
bilete pentru accesul în sala de Raliu la
centrul de distribuţie de unde doresc să le
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ridice ulterior, cel târziu
până vineri, 5 decembrie.

• Suntem convinşi că
Managerii au întocmit deja
listele preliminare cu
necesarul de bilete de acces
în sala de Raliu pentru cei
necalificaţi din propriile
echipe care doresc să
participe la Raliu. Având în
vedere faptul că locurile în
sală sunt limitate, numărul de
calificaţi mai mare decât anul
trecut şi solicitările foarte mari,
vă rugăm să trimiteţi necesarul
de bilete pentru necalificaţi la
centrele de distribuţie din ţară
cel târziu până vineri, 5
decembrie. Listele trebuie să
conţină: numele, ID-ul, numărul

de bilete solicitat, centrul de distribuţie de unde se vor
ridica biletele.

• Biletele de acces în sala de Raliu pentru necalificaţi vor
fi ridicate, împreună cu costumaţia, după 1 ianuarie
2009 (data exactă va fi anunţată ulterior) de la centrele
de distribuţie indicate în listă.

Distribuitorii calificaţi vor achita la centrele de
distribuţie contravaloarea costumaţiei de Raliu. Aceasta va
fi ridicată de la centrele de distribuţie indicate în confirmarea
de participare.

Distribuitorii necalificaţi vor achita la centrele de
distribuţie contravaloarea biletului de participare şi a
costumaţiei de Raliu.

Costumaţia finală va fi stabilită în perioada imediat
următoare şi va include în mod obligatoriu „invenţia” care
ne-a făcut celebri la Raliurile din Suedia şi Ungaria: flaconul
de Aloe Vera Gel luminat cu lanternă.

NIVELUL 3

Luminiţa & Ionel Alban
Ioana Antohi
Gizella & Marius Botiş
Cheraghvandi Jalal &

Rastghoyan Fouzieh
Natalia & Vladimir Chilianu
Ion & Dorina Ciolac
Csengeri Rozália & István
Csoma József
Georgeta & Daniel Dan
Alecsandru & Victoria Deliu
Vasilica Dragomir
Florentina & Benone Gavrilescu
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Gabriela & Vasile Ghivirigă
Mihaela Grigoriu
Violeta & Liviu Haită
Carina & Sebastian Iacătă
Ioana Indrieş
Elena & Ioan Lupulescu
Maghiari Călin & Mirandolina
Angela Matei
Maria & Octavian Nae
Nagy Ernő & Irma
Rodica & Viorel Nechifor
Hera & Nicolae Nicolaescu
Adrian & Mariana Pădurariu
Constantin Pârlog
Constantin & Tania Popa
Rinco István & Tünde
Dorina & Petru Siminel
Claudia & Daniel Stanciu
Niculina Ştefana
Laura & Dan Tatic
Anda Viorela Toda
Carmen & Gheorghe Tripşa
Marilena Ţiugan
Mircea & Adriana Ungureanu
Varga Csaba & Viorica
Lidia & Marin Vasile
Nicu Vasile

Elena & Virgil Angelescu
Mihaela Anghel
Olesea Anghelinici &

Vlad Gheorghe
Georgeta Apostol &

Abu Samra Nadir
Maria & Adrian Arghir
Vasile & Mariana Arhirie
Elena & Dorel Băieşu
Ballo János & Csilla
Samuil & Hortenzia Barbura
Cătălina Bejan
Emilia Benea
Alina & Daniel Blendea
Bodor István
Niculina Bogatu
Loredana Bogoi
Iulia & Ion Bouaru
Georgeta & Florin Călin
Mihaela & Constantin Cărăuşu
Ilie & Adriana Carciuc
Luminiţa Iuri & Ştefănel Ciobanu
Vasilica Ciocioi
Ecaterina & Romulus Cioroianu
Ileana & Eugen Cirlea
Viorica & Marcel Cismaru
Niculina & Viorel Ciuchea
Valentina Conicov
Corina & Constantin

Constantinescu
Ana Maria Cordoş
Elena & Vasile Costea
Elisabeta & Vasile Cucicea
Mihai & Florina Curta
Stana & Laurenţiu Dincă
Cristiana & Eugen Dincuţă
Florian & Valentina Dinu
Elena & Constantin Enache
Cristina & Gheorghe Farcaş
Maria & Petru Frenţiu

Gál Irén
Maria & Corneliu Georgescu
Vicenţiu & Constanţa Groşereanu
Mihaela & Octavian Gruioniu
Raveca & Constantin Iacomi
Ibadula Fichirie
Alexandra & Mircea Icleanu
Nicoleta Iftode
Liliana & Marin Ilina
Emilia & Dănuţ Ionescu
Cristina & Ilie Iscrulescu
Mariana Iuga
Kovács Adalbert István & Emese
Carmen & Gabriel Larion
Georgeta Leuştean
Violeta & Dumitru Luca
Sofia & Ion Macovei
Camelia & Eugen Maier
Constantin Marica
Elisabeta Maxim
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Manuela Metenţi
Amelia Mihai
Constanta Mihalache
Monica & Gheorghe Mitroi
Adiel & Magdalena Miu
Eugen Moldovan
Maria Molnar
Florica Moraru
Maria Muntean & Eugen Mioc
Ramona & Eugen Olariu
Camelia & Vasile Oprea
Beatrice Opriţa
Silvia & Gheorghe Paicu
Iuliana & Iulian Paşol
Péntek Andrea & Árpád
Viorica & Alexandru Petrar
Natalia Pîslaru
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Sorin & Zorina Pop
Paulian Popa
Iuliana Popescu
Maria & Ilie Popescu
Adrian & Maria Prie
Mariana & Angel Rădoi
Ionica & Cătălin Răducea
Viorica & Ştefan Roşu
Eugenia & Mihai Ruja
Emilia & Septimiu Rus
Smaranda Sălcudean
Harpena Samson
Elena Sandu
Mihăiţa Sandu
Victor & Ludmila Sass
Elena Sava
Elena & Andrei Silitrari
Gheorghe & Mariana Sodolescu
Simona & Sorin Spătariu
Georgeta Stanciu
Isidora & Dumitru Stricescu
Felicia & Siminel Sumanariu
Vasilica & Gheorghe Ştefan
Viorica Şuţă
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Mihaela Timofte & Ciprian

Nastac
Cornelia Trăistaru
Ioana & Nicolae Traşcă
Florica & Gheorghe Trăsnău
Marinela Tuţuleasa
Valerica & Gheorghe Ţâmpu
Luminiţa Uţă
Petru & Gheorghiţa Vasin
Veres Juliana
Florica & Emil Zaha
Georgeta & Ion Zamfir
Sofiea Zamfir
Zsigmond Gergely & Zsuzsanna

Eveniment
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Eveniment

Viorel & Paulica Adam
Tereza Aftaragaci
Ecaterina & Ioan Agocs
Irina Alexa
Genica & Marinel Andro
Iordache & Aneta Andronic
Antal Rozália
Costică Antoche
Florentina & Pavel Anton
Dorina & Vasile Arsenie
Marina & Cristian Arva
Ramona Arva
Liliana & Viorel Asaftei
Aszalos Ibolya & Csaba
Mariana & Ion Băcioiu
Leonora & Florea Baciu
Daniel & Alina Badea
Maria & Mircea Bagdasar
Bálazs Maria & Ion
Elena & Gheorghe Balcanu
Bálog David & Ildikó
Bandi Attila & Izabela
Barazsuly Czintus Maria

Magdalena
Aurica Barbu
Bardócz István & Ildikó
Ana Maria & Paul Băgăcean
Ioana Bălţoiu
Viorica & Neculai Bărdaşu
Petru & Rodica Berzava
Petru & Claudia Bivol
Venera & Ion Blendea
Aurica Bobuleţ
Domniţa & Onisim Bontaş
Mihai Breahnă
Florin & Olimpia Brînduş
Ioana Broşteanu
Telica & Viorel Brumar
Elena & Gheorghe Bulgaru
Maria Buzdugan
Erica Calinoschi
Liliana & Eugen Caplea
Bratu & Dana Caraman
Alexandrina & Mihai Călinescu
Nicoleta Cernăeanu
Mihaela & Valentin Chircu
Claudia & Alexandru

Chiriac-Banică
Mihai Cilibiu
Elena & Mihai Ciobanu
Felicia Ciocioman
Vladimir & Alexandra Ciorici
Grigoriţa & Tudorachi Ciupitu
Rodica & Ghiţă Codoban
Alina & Viorel Cojocaru
Vali Cojocaru
Gabriela Comişel
Elena Corneanu
Vasile & Lucia Coroian
Ion Cotuţiu
Vasilica & Dumitru Crăciun
Raymond Crasovan
Elena & Adrian Cristache
Ana Cristea
Monica Cristea
Marilena & Teodor Culişir
Asineta Curta

Livia & Gheorghe Cusiac
Estera & Ioan Cuzdriorean
Eugenia & Dorin Dadarlat
Mihaela Dan
Maria Dărăban
Deák Mihály & Katalin
Măriuţa & Stoica Delistoian
Mariana & Daniel Demeter
Camelia & Daniel Dincuţă
Vasilchiţa Dinu
Gheorghiţa & Ionel Druga
Angelica & Emil Duda
Florina Dumitrache
Aurel & Cornelia Durigă
Alexandra Dusciuc
Gabriela Duţă
Maria & Constantin Ecobici
Florentina Enculescu
Liliana & Radu Enea
Daniela & Ion Epure
Ernst Ghizela
Mircea & Raluca Fage
Fekete László
Ioan Levente Fila
Gheorghe & Adelina Filip
Vasilica & George Florescu
Gheorghiţa Frătuţescu
Olivia Frăţilă
Rodica Fulga
Constanţa & Haralambie Furtună
Alexandru & Rodica Gabor
Marina & Vasile Gândulescu
Ionel & Aneta Ganea
Rodica Gavril
Emilia & Crăciun Georza
Aurelia & Sorin Gerea
Georgeta & Alin Gherasim
Ştefan & Maria Gherghe-Simion
Alin Ghizăşan & Mihaela Stroe
Amalia Gligor
Tatiana & Florin Gonţ
Elena Grancea
Daniela Grigore
Maria & Marian Grigore
Valentin & Mariana Grigore
Andreea Gruioniu
Adrian & Irina Haşcău-Dumitrelea
Cristina Herbil
Saveta & Ioan Holboceanu
Horvath Elisabeta & Stanislav
Petre & Elena Humelnicu
Domnica Iancu
Alexandru Ignat
Elena & Ion Ignat
Florian & Florina Ilie
Daniela & Vasile Iliuţă
Ana Ion
Maria & Gheorghe Ion
Marian & Iuliana Ioncescu
Florina & Mihai Ioniţă
Doina & Neculai Iordache
Ioana Iova
Elena & Petre Ivaşcu
Kacsó István
Kele Mónika
Kiss Zsuzsanna
Eugen & Claudia Lăcătuş

Rodica & Cristian Lantoş
Liliana & Ciprian Lazăr
Camelia & Sorin Lăscuş
Daniel & Andreia Leahu
Maria Luca
Angelica & Ioan Lucuţ
Daniel & Mariana Lungu
Bogdan-Lucian Lupulescu
Maria & Marin Macoveanu
Letiţia & Vasile Mărcuş
Răzvan Marieş
Alina & Marinel Marin
Elena & Constantin Marin
Emilia Marin
Garofiţa & Dan Marin
Florica & Vasile Mastan
Constantin & Graţiela Mateianu
Doina & Pavel Medeşan
Victoria & Mircea Mehedinţi
Aurel & Veronica Meşter
Aurelia Mihăescu
George & Cornelia Mihai
Katalin & Adrian Mihai
Oana Mihai
Sofia Mihaiu
Maria Mihalache
Livia & Gabriel Milea Stoica
Viorica Mircea
Mariana Miron
Mihaela Miszig
Ana & Romu Mocan
Maria & Matei Moise
Carmen Mosor
Dana Mureşan
Sanda & Ioan Mutu
Nagy Eszter
Aurelia & Aurică Năstase
Rada Neacşa
Vasilica & Petre Neacşu
Maria Negoescu &

Mircea Albulescu
Lucica Negru
Maria & Cristian Nicula
Maria & Alexandru Niculescu
Carmen & Marian Niţă
Ion & Mariana Niţu
Pavel Novac
Aurelian & Sorina Nucea
Mircea & Dana Olariu
Aurelia & Dumitru Olteanu
Andra Oprea
Mădălina & Marius Oprea
Rodica & Petru Ostasiuc
Daniel & Maria Parascan
Angela & Marin Paraschiv
Lidia & Vasile Părăuan
Jana Pârşe
Ioan & Gabriela Pârvulescu
Ligia & Doru Paşcan
Lavinia Pătraşcu
Maria Păunaş
Maria & Nicolae Petrea
Eugen & Maria Plugaru
Viorica Plugaru
Răzvan & Daniela Pocaznoi
Pokorny Alexandru & Gizella
Magdalena Pomană

Dana & Costel Pop
Gavril & Gheorghiţa Pop
Maria Pop
Veronica & Emil Pop
Cornelia & Viorel Popa
Eugenia & Gheorghe Popa
Militina & Mircea Popa
Anca Popescu
Ecaterina Popescu
Mihaela Porumbacu
Emilia & Dinu Potop
Valeria Prescurea
Cristiana & Cristian Puşcaş
Ion & Aurelia Rădoi
Liviu & Luminiţa Rednic
Zenovia & Cătălin Riglea
Maria Rit
Vasilica Rotaru
Anca Rugeanu
Maria & Mircea Săcuiu
Rodica & Ion Sandu
Viorela & Ioan Sandu
Nicolae & Maria Serdean
Volumia & Octavian Sîngeorzan
Carmen & Vasile Smadu
Elisabeta Solea
Florica & Ion Şopţ
Maria Sorescu
Gheorghe Stan
Diana & Atanasie Stănescu
Dumitru & Maria Stănescu
Gavrilă & Saveta Stetco
Valerica Ştirbu
Melania & Petrică Stoicoci
Szabó Éva
Maria & Vasile Szabó
Elizia Tănase
Silvia Tănase
Gabriela & Dragos Taraş
Gheorghe & Ioana Toboşaru
Romul & Lidia Todea
Tatiana & Vasile Tofan
Iuliana & Liviu Toma
Nicoleta & Vasile Toronilă
Doina & Gavrilă Trif
Mioara & Vasile Trucmel
Petru & Emilia Truşcă
Doiniţa & Doru Tucu
Liliana Tudor
Didina Tudose
Dumitra & Marin Tudose
Elena & Constantin Tudose
Ujlaki Csaba & Anna Mária
Ulbrecht Susana & Gavril
Liliana Ungureanu
Florica & Ioan Ureche
Mariana & Silviu Ursu
Vajda Katalin
Gigii Vasilache
Adriana & Constantin Vasile
Ioan & Doina Velescu
Elena & Ovidiu Velişcu
Vincze Andrei & Rozália
Maria & Gheorghe Zorilă
Iuliana Zacreţchi
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Poveşti de viaţă

9foreverliving.com

Ce înseamnă, de fapt, Crăciunul?
Înainte de toate, Crăciunul înseamnă familie, înseamnă timpul
petrecut alături de cei dragi, indiferent de mărimea sau
somptuozitatea bradului împodobit sau de bucatele puse pe
masă. În esenţă, Crăciunul înseamnă să dăruim iubire.

De iubire au nevoie şi cei 28 de copilaşi de la Fundaţia „Copiii
împotriva întunericului”. Dacă în tot restul anului iubirea de
care au atâta evoie vine numai de la familia Guiaş, care îi creşte
cu dragoste şi responsabilitate, haideţi să ne unim eforturile şi,
începând cu acest Crăciun, să le dăruim şi noi dragostea noastră.

Cum poţi să ajuţi?
Pe lângă hăinuţe, rechizite şi jucării, ei au nevoie de atenţie
şi duioşie. Crezi că poţi ajuta într-un fel, oricât de mic?
Contactează-ne la numărul de telefon 021 222 89 23 sau
scrie-ne pe adresa e-mail alexandra@foreverliving.ro .

1. Noi îi vom vizita pe 18 decembrie cu brăduţ, dulciuri şi
jucării. Te aşteptăm alături de noi dacă vrei să aduci
zâmbetul pe chipul unor copilaşi mai puţin norocoşi. Orice
ajutor contează pentru ei.

2. Poţi să-i ajuţi dacă pe comanda ta incluzi pentru ei un
Bright Toothgel, un Liquid Soap, un MPD sau orice alt produs
care consideri că le este util. Pentru cei mai mulţi dintre noi
a cumpăra un săpun, o pastă de dinţi sau un şampon a
devenit aproape un automatism, nici nu concepem cum am
putea trăi fără aceste produse. Pentru soţii Guiaş, însă, zilele
de cumpărături sunt de cele mai multe ori adevărate
coşmaruri. Copiii au nevoie de atât de multe lucruri, iar banii
sunt totdeauna insuficienţi. O pastă de dinţi, un şampon, un
detergent înseamnă atât de puţin pentru noi, dar atât de mult
pentru aceşti copii. Tot ce trebuie să faci este să le laşi
colegilor din centrul de distribuţie produsul pe care vrei să-l

dăruieşti. Nu numai că le vei reda copiilor zâmbetul pierdut,
dar gestul tău îţi va aduce puncte credit în plus pe listing-ul
lunar de bonus.

3. Poţi să-i ajuţi făcând o donaţie, oricât de mică, în contul
RO73BLOM2511306337650101, deschis la Blom Bank
France, sucursala Unirea, pentru Fundaţia „Copiii împotriva
întunericului”. Apoi, anunţă-ne prin e-mail la adresa
alexandra@foreverliving.ro, pentru că în ediţia din ianuarie a
revistei noastre vom publica numele tuturor celor care ni s-au
alăturat în această campanie.

4. Eşti profesor/profesoară, educatoare sau pur şi simplu îţi
face plăcere să petreci timpul cu copiii? Îi poţi vizita oricând
pentru a te juca cu ei, pentru a cânta, desena şi învăţa
împreună. Pentru asta nu trebuie decât să ne dai un telefon.

Sunt atât de multe moduri în care le putem arăta acestor
copilaşi că nu sunt singuri, iar prin asta ne demonstrăm nouă
că, aşa cum a spus Rex, „puterea Forever este puterea
dragostei”.

Împreună putem fi Moş Crăciun!

CRĂCIUNULUI
te aşteaptă

Probabil ai observat că, încă de la începutul lunii, Crăciunul a început să-şi facă simţită… apropierea.
Reclame, oferte, vitrine şi promoţii – toate vin, mai mult sau mai puţin împodobite, să-ţi „vorbească”
despre frumuseţea acestei sărbători şi despre cât de reuşită va fi ea dacă vei cumpăra ceea ce îţi
oferă diverşi producători.

Şi, în învălmăşeala de promoţii, în goana după Crăciunul perfect, uităm cu toţii esenţialul:
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În cartea intitulată „Cum să fii cel mai bun în MLM”, John Kalench
spune că „instruirea reprezintă temelia pe care se construieşte
succesul.” Cu toţii ne dorim să avem succes în ceea ce facem, însă la
fel de bine ştim că, indiferent de profesia pe care ne-o alegem, pentru
a fi cât mai buni trebuie să consacrăm cel puţin câţiva ani din viaţă
studiilor de pregătire şi perfecţionare. Spre deosebire de profesiile
clasice, implicarea într-un sistem MLM îţi permite să câştigi şi să înveţi
în acelaşi timp. Iar beneficiile nu se opresc aici. Te instruieşti, apoi îţi
instruieşti echipa, şi astfel câştigurile tale vor înregistra creşteri
considerabile. În plus, îţi perfecţionezi abilitatea de a interacţiona cu
oamenii, de a fi atent la problemele şi dorinţele lor, înveţi să-ţi
controlezi şi să-ţi învingi emoţiile, ajungi să stăpâneşti arta discursului
în public şi, în cele din urmă, devii un adevărat exemplu pentru cei din
echipa ta şi nu numai. Odată ce ai ajuns în acest punct, bucură-te de
ceea ce ai realizat, dar nu uita că drumul spre succes este întotdeauna
în construcţie. Continuă să te instruieşti, să-ţi instruieşti colaboratorii,
să susţii prezentări de oportunitate şi să mergi la întâlniri. Don Herold
spunea că, „cu cât eşti mai inteligent, cu atât ai mai multe de învăţat”.
Aşadar profită de orice ocazie pentru a învăţa: din experienţa ta, din
experienţa celor cu care intri în contact, din cărţile pe care le citeşti,
din întâlnirile la care participi. Şi sfătuieşte-ţi colaboratorii să
procedeze la fel. În afacerea Forever, cu cât cei din echipa ta au mai
mult succes, cu atât vei avea şi tu, la rândul tău, mai mult succes.

Iniţiativa companiei de a veni în sprijinul celor care doresc să se
instruiască şi să-şi dezvolte afacerea Forever a fost primită cu
entuziasm de membrii President’s Club, care şi-au asumat
responsabilitatea organizării Întâlnirilor Regionale de instruire
şi planificare a afacerii. Îi felicităm, şi pe această cale, pentru
seriozitatea şi profesionalismul de care au dat dovadă în acest
demers.

Dacă nu aţi aflat până acum despre aceste întâlniri, iată câteva detalii
importante:

Când au loc aceste întâlniri?
Primele Întâlniri Regionale de pe 11 şi 25 octombrie s-au bucurat de
un succes deosebit. Dacă n-ai reuşit să participi, te aşteptăm în
februarie. Începând din 2009, aceste întâlniri se vor desfăşura în
luna următoare evenimentului Success Day.* Notează-ţi deja în
agendă şi informează-ţi echipa! Locurile sunt limitate!

* Detaliile vor fi anunţate ulterior.

Cine poate participa?
Orice distribuitor care a atins cel puţin nivelul de Asistent Supervizor,
indiferent de reţeaua managerială din care face parte.

Te interesează:
� Cum să realizezi lunar cele 4 p.c. necesare statutului

de Activ?
� Cum să sponsorizezi oameni noi şi să-ţi îmbogăţeşti

echipa?
� Cum să-ţi stabileşti strategiile şi să urmăreşti evoluţia

ta şi a echipei?
� Cum să parcurgi cât mai uşor drumul de la Supervizor

la Manager?
� Ce înseamnă să fii lider?
� Cum să-ţi dezvolţi mentalitatea şi atitudinea de lider?
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Training MLM

„A fost un succes! O sală plină de consilieri entuziasmaţi de
subiectele abordate şi de profesionalismul dovedit de Managerii
care le-au pregătit şi expus. Nu am fost consilieri din „linii
paralele”, ci consilieri Forever România, dornici de a ne respecta
unii pe ceilalţi, de a ne împărtăşi experienţele şi cunoştinţele
acumulate în anii de activitate în cadrul companiei, de a munci
corect şi a deveni profesioniştii pe care compania îi doreşte alături
de ea. Doar cu această atitudine vom fi o echipă puternică şi vom
ajunge pe podiumul european sau chiar mondial.”

Ramona Vingan, Senior Manager

„O experienţă împărtăşită cu cât mai multe persoane te
îmbogăţeşte. Faptul că Întâlnirea Regională din 11 octombrie
2008, de la Buşteni, s-a bucurat de prezenţa unor Manageri din
echipe diferite a reprezentat pentru echipa mea o motivaţie în plus
să participe în număr cât mai mare, pentru a profita de experienţa
şi energia celorlalţi colaboratori Forever.”

Georgeta Cicioiu, Manager

„Vă doriţi să fiţi cei mai buni în Forever? Trebuie să fiţi mereu
prezenţi la aceste întâlniri.”

Mihaela şi Ion Andrei, Manageri

„O oportunitate extraordinară de a ne uni eforturile, indiferent de
echipa din care facem parte, pentru a transmite cu toţii aceeași
idee: Forever Living Products este o companie unică, iar noi, cei
care suntem partenerii acestui colos, trebuie să ne ridicăm la
nivelul așteptărilor sale, promovând un stil de viaţă sănătos,
păstrând afacerea Forever simplă şi lucrând corect, conform
Politicilor Companiei. La Regionala din Banat, Timişoara, au
participat aproximativ 460 de persoane, iar majoritatea au plecat

decise să vină la următoarea întâlnire alături de cât mai mulţi
parteneri.”

Elisaveta şi Alexandru Pocaznoi, Soaring Manageri

„Un număr impresionant de participanţi, speech-uri motivaţionale
şi de instruire, toate într-o atmosferă extrem de plăcută.
Considerăm că aceste întâlniri sunt foarte utile pentru dezvoltarea
afacerii fiecărui distribuitor, aşa că NU rataţi următoarea
Regională, dacă doriţi să deveniţi distribuitori de succes! Mulţumim
familiilor Pocaznoi şi Vasin pentru organizarea deosebită!”

Ramona şi Genu Olariu, Manageri

„Această întâlnire a fost pentru toţi cei prezenţi o oportunitate de a
învăţa că, pentru a avea succes, trebuie să pui pasiune în tot ceea
ce faci, că responsabilitatea trebuie să vină din interior, că scopul
oricui în viaţă trebuie să fie ceea ce poate să devină, nu ceea ce
poate să facă; o oportunitate de a învăţa cum să transformăm o
scânteie de energie într-un foc al pasiunii şi cum să avem încredere
în abilităţile personale, de a învăţa că instruirea şi cunoaşterea nu
necesită investiţii substanţiale, dar ne ajută enorm să ne
dezvoltăm.”

Florentina Popa, Manager

„Sănătate, frumuseţe, prosperitate şi prietenie, discursuri
exemplare, susţinute cu mult profesionalism, informaţii variate
şi deosebit de valoroase. Gazdele noastre, Daniel şi Maria
Parascan, Senior Manageri, au fost la înălţime, iar drumul de la
Constanţa a fost răsplătit de bucuria pe care am trăit-o la această
Întâlnire Regională, de la care nu trebuie să lipsiţi.”

Costică Antoche, Manager şi Iuliana Popescu,
Senior Manager

Vino la Întâlnirile Regionale şi află
aceste informaţii chiar de la liderii
companiei, care îţi împărtăşesc din
experienţa lor în construirea unei
afaceri de succes în Forever.

Faptul că iniţiativa organizării unor astfel de întâlniri a fost cu adevărat apreciată o dovedesc
nenumăratele e-mail-uri sosite pe adresa companiei. Ar fi imposibil să-i cităm pe toţi cei care ne-au scris,

de aceea am selectat şi vă invităm să citiţi, în rândurile de mai jos, doar câteva dintre impresiile pe care ni
le-au împărtăşit cei care au participat la primele Întâlniri Regionale din 11 şi 25 octombrie.
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LIDER

Deseori, în spatele unei afaceri de succes se află un lider de succes. Este de ajuns
să privim afacerea noastră şi ne dăm seama că datorăm renumele, tradiţia şi
succesul neîntrerupt al companiei unui singur om. Rex Maughan este un lider de

excepţie şi, dacă vrei să ai şi tu la rândul tău succes, trebuie să înveţi să fii un lider
veritabil. Nu contează cât de mult timp ai petrecut în această companie. Dorinţa ta de
a te dezvolta şi de a reuşi este decisivă în atingerea succesului deplin. George S. Patton,
un general de patru stele din armata americană, care a luptat în timpul celui de-al
doilea Război Mondial în Africa de Nord, Sicilia şi pe frontul european; Lee Iacocca,
preşedintele companiei Chrysler şi părintele automobilului Ford Mustang; preşedintele
Ronald Reagan şi Hugh McColl Jr., curajosul bancher din Carolina de Nord care a făcut
mai mult de o sută de achiziţii de bănci. Iată patru oameni care la prima vedere nu au
nimic în comun. La o analiză mai atentă, însă, se dovedeşte că sunt patru lideri
străluciţi, de la care avem cu toţii de învăţat dacă vrem să atingem excelenţa în
afacerea pe care o construim. Din aceste patru exemple am extras şaisprezece perle
de înţelepciune:

EXCEPŢIE

1. Un lider adevărat este un vizionar. Are o privire
de ansamblu asupra afacerii şi îşi urmează pas cu pas
viziunea. Un lider nu se lasă influenţat de trecut şi nici
dărâmat de prezent. Modul de gândire al unui lider autentic
iese din tipare. McColl era de părere că viziunea trebuie să
fie clară, iar comunicarea ei trebuie făcută pe înţelesul
tuturor.

2. Un lider este, prin definiţie, curios să asculte
orice sfat, indiferent de sursa din care provine, este de
părere Lee Iacocca. Nu este bine să te limitezi doar la
sfaturile primite de la cei care gândesc asemeni ţie.
Înţelepciunea şi mintea deschisă sunt esenţiale pentru a
discerne dacă sfatul primit este bun.

3. Un lider este un om creativ, dispus să facă acei paşi
necesari care îl duc mai aproape de ţelul său, indiferent de
temerile care îi dau târcoale. Tu eşti pregătit să-ţi asumi
riscurile pe care le presupune succesul sau preferi să rămâi
liniştit în zona de confort?

4. Un alt sfat al lui Iacocca ne îndeamnă să învăţăm să
discernem binele de rău, astfel încât să facem întotdeauna



Academia de Afaceri

13foreverliving.com

alegerea corectă. Este un sfat cu care ne declarăm toţi de acord,
însă pe care ne este aproape totdeauna greu să-l urmăm.

5. Un lider trebuie să aibă curaj. Iacocca este autorul
acestui dicton şi, ca un veritabil lider, şi-a urmat principiul pe
durata întregii sale cariere. Într-una dintre reclamele sale la
Chrysler îşi îndemna clienţii astfel: „Dacă găsiţi o maşină
mai bună, cumpăraţi-o.” Ăsta da curaj!

6. Un lider veritabil are convingeri puternice,
pasiune şi vitalitate. Dacă dorinţa ta de a reuşi este mai
degrabă călduţă decât fierbinte, nu te aştepta să ai autoritate
ca lider.

7. Un lider veritabil are carismă, abilitatea de a-i inspira
pe cei de lângă el să-l urmeze. Hugh McColl obişnuia să spună
că un lider trebuie să conducă oamenii spre o victorie măreaţă,
spre triumf sau spre un loc în care nu pot ajunge singuri. Însă
tot McColl atrage atenţia că, rămas singur, un lider nu este mai
puternic decât cea mai slabă verigă din echipa sa. Nu lăsa
niciodată în urmă vreun membru al echipei tale.

8. Un lider trebuie să fie competent şi să se încon-
joare de oameni care ştiu ce fac. Lee Iacocca angaja
oameni pe care-i considera mai deştepţi decât el şi nu stătea
în calea lor.

9. Un lider trebuie să fie ferm. Generalul Patton
spunea: „condu-mă, urmează-mă sau dă-te la o parte din
calea mea”, iar una dintre vorbele sale preferate era:
„Dacă toţi gândesc la fel, înseamnă că nimeni nu gândeşte
corect.”

10. Baza unui lider trebuie să fie excelenţa şi,
totodată, el trebuie să pretindă excelenţă de la cei din
echipa sa.

11. Pentru Generalul Patton, liderul este
asemenea unui actor care reuşeşte să comunice în
orice fel cu cei pe care îi conduce.

12. Patton nu le spunea niciodată celor din
subordine cum să facă lucrurile. Era de părere
că e mult mai bine să le spui ce să facă şi apoi
să te laşi surprins de ingeniozitatea lor.

13. Un lider are datoria să se concentreze
asupra a trei aspecte în afacerea sa: oamenii,
produsele şi profitul (vânzări minus cheltuieli) –
iată unul dintre principiile pe care părintele
Fordului Mustang şi-a întemeiat imperiul.

14. Pentru un lider timpul este unul dintre
cele mai preţioase instrumente. Lee
Iacocca şi-a învăţat toţi subordonaţii că
„abilitatea de a te concentra şi de a folosi
timpul în mod înţelept reprezintă totul în
afaceri”.

15. În topul celor mai importante calităţi ale unui lider se
află capacitatea de a sesiza schimbările ce survin în mediul
social sau politic, în domeniul ştiinţei şi tehnologiei, şi de
a-şi adapta afacerea în aşa fel încât să-i aducă în continuare
profit.

16. Ultimul, dar nu cel din urmă, vine sfatul preşedintelui
Reagan: „Un lider trebuie să fie optimist!”. Într-o
discuţie cu Margaret Thatcher, el a descris pesimismul ca pe
o boală.

Succesul nu înseamnă doar bunăstare materială. Succesul
înseamnă să fii un lider adevărat, să stabileşti relaţii
interumane de calitate, să-ţi trăieşti viaţa după principii
sănătoase şi să laşi ceva important în urma ta.

Îţi dorim să atingi succesul la care visezi şi să fii
cu adevărat un lider de excepţie!



Doar o lună şi jumătate ne mai desparte de sfârşitul anului. În
aer se simte deja atmosfera de sărbători, parcurile şi străzile au
fost împodobite cu luminiţe multicolore, iar din vitrine ne fac
cu ochiul o mulţime de cadouri frumos ambalate. De câte ori
suntem tentaţi să zăbovim în faţa lor mai mult de câteva
minute, o voce interioară parcă imună la atâtea daruri care ne
încântă sufletul şi privirea ne aminteşte că timpul ne este

aproape la secundă împărţit între întâlniri cu clienţii,
prezentări ale afacerii, instruiri pentru cei din echipă,

ceea ce ne face să ne întristăm că nu avem răgazul
să colindăm magazinele. În fiecare seară ne pro-

punem ca mâine să ne acordăm o după-amiază
liberă, rezervată exclusiv cumpărăturilor

de sărbători. Şi bineînţeles că nu
reuşim aproape niciodată să ne

respectăm promisiunea.

Te regăseşti în descrierea din rândurile de mai sus?
Te bucuri că vin sărbătorile, dar încerci să amâni
cât mai mult momentul decisiv al cumpărării

cadourilor pentru cei dragi? Ei bine, Forever este şi
de data aceasta alături de tine cu veşti bune. Pentru
ca tu să trăieşti din plin aceste momente, fără regretul
că trebuie să alegi între a-ţi dedica timpul afacerii sau
a merge în oraş la cumpărături, am transformat
luna decembrie într-o lună a promoţiilor.
Ţi-am pregătit daruri speciale pentru cei pe care-i
preţuieşti şi îi iubeşti. Părinţi, parteneri de viaţă sau de
afaceri, prieteni de suflet, colegi de echipă... acum
poţi să alegi cadoul ideal pentru fiecare:
produse Forever pentru sănătate şi
frumuseţe, însoţite de daruri surpriză din
partea companiei. Nu mai pierde vremea şi nu
te mai stresa să faci slalom prin trafic pentru a
intra în cât mai multe magazine. Fă-ne o vizită
la centrele de distribuţie din ţară, apelează-ne
la Tel Verde (0800 802 563) sau intră pe
www.comenziforever.ro şi darurile pentru cei
dragi vor ajunge mult mai repede la tine.

Vrei un cadou plăcut şi util pentru doam-
nele din viaţa ta? Iată ce-ţi propunem:

Cumpără:
�� un parfum 25th Edition for Women, o cremă
R3 Factor Skin Defense şi un fluid regenerant pentru
piele Alpha-E Factor

Alege cadouri Forever şi beneficiezi de promoţiile
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De sezon

Nu i-am uitat nici pe domnii din viaţa ta! Pentru ei
îţi propunem:

�� un parfum 25th Edition for Men, un aftershave
Gentleman’s Pride, un gel de păr Aloe Styling Gel şi
un săpun Aloe Liquid Soap 

Pentru oricare dintre cele două combinaţii de mai
sus, pentru două parfumuri 25th Edition sau
pentru o cutie de Forever Essentials cumpărate
primeşti din partea companiei cadouri surpriză. 

Toate ţi le oferim în sacoşe superbe de cadouri ce-şi
vor găsi rapid locul sub bradul de Crăciun, spre
încântarea celor cărora le sunt destinate.

Fă-le o bucurie celor dragi şi oferă-le în dar de
sărbători sănătate şi frumuseţe. 

Fii un exemplu pentru echipa ta! Mobilizează-ţi
colaboratorii şi stabiliţi o zi în care să vizitaţi
împreună centrele de distribuţie Forever pentru a
cumpăra cadourile de Crăciun. E mult mai plăcut să
trăieşti febra pregătirilor pentru sărbători alături de cei
apropiaţi şi, în plus, poţi profita de timpul petrecut pe drum
pentru o sesiune de instruire şi motivare ad-hoc. Pune timpul
să lucreze în favoarea ta: echipa te va urma, afacerea ţi se
va dezvolta, iar listing-ul de bonus îţi va rezerva surprize
dintre cele mai plăcute. Spre deosebire de restul oamenilor,
care trebuie să-şi planifice din timp cheltuielile pentru
cadourile de Crăciun, ca să nu fie nevoiţi să apeleze ulterior
la rezerve, în Forever nu numai că nu ai această
grijă, dar la jumătatea lunii ianuarie în
contul tău din bancă se
virează bo nusul
aferent cum pă ră -
turilor din de cem -
brie. Faci daruri şi
eşti, la rândul tău,
recompen sat. Ce ţi-ai
putea dori mai mult?

Îţi spunem noi! Să ajungi cât mai repede la cel mai apropiat
centru de distribuţie Forever! Promoţiile sunt
valabile în limita stocurilor disponibile şi

suntem convinşi că nu vrei ca vreunul dintre cei
dragi să rămână fără cadoul Forever de

Crăciun. 

Aminteşte-ţi celebrul proverb care spune că
„dar din dar se face Raiul”. Îţi dorim spor
la cumpărături şi un Crăciun bogat alături

de cei pe care-i iubeşti!

Alege cadouri Forever şi beneficiezi de promoţiile
lunii decembrie

foreverliving.com



A mai rămas foarte puţin timp până la 1 ianuarie 2009, mai
exact până la un nou început de an când suntem cu toţii
foarte entuziaşti, plini de energie şi dornici să ne stabilim în
detaliu priorităţile şi obiectivele pentru noul an. Şi pentru că
specificul activităţii în Forever presupune:
� să fii mereu în mişcare;
� să cunoşti şi să interacţionezi cu multe persoane;
� să ştii care sunt datele importante din viaţa colaboratorilor tăi;
� să ai uneori chiar şi cinci sau şase prezentări şi întâlniri într-o
singură zi;
� să-ţi stabileşti cu foarte mare rigurozitate programul zilnic,
săptămânal, lunar şi chiar anual;
� să-ţi planifici în detaliu obiectivele şi modalităţile de a le
duce la îndeplinire,

îţi punem la dispoziţie, în toate centrele de distribuţie din ţară,
AGENDE şi CALENDARE 2009. 

Poţi opta între patru modele diferite de agende. Inves-
teşte în succesul afacerii tale şi alege-o pe cea care se
potriveşte cel mai bine stilului tău de lucru. 

Se apropie perioada sărbătorilor. Cu siguranţă îţi doreşti să
oferi cadouri colaboratorilor şi potenţialilor tăi clienţi.
Alege dintre agendele şi calendarele Forever, dar grăbeşte-te,
pentru că stocurile sunt limitate! 

Adevărate cărţi de vizită ce vorbesc de la sine despre  băuturile
nutritive pe bază de Aloe vera, produsele care au transformat
compania noastră în  lider mondial. 

O celebrare în imagini pline de
culoare a universului şi stilului
de viaţă Forever.
Răsfoieşte-l şi vei constata că
este mai mult decât un simplu
calendar.
Informaţii utile despre produse,
datele evenimentelor marcante
ale companiei din 2009, detalii
despre sărbătorile şi
aniversările importante ale lumii
Forever şi nu numai. Le-am selectat special pentru tine şi ţi le
dezvăluim, lună de lună, în paginile acestui calendar.

UTILUTIL
Organizează-ţi AGENDA şi

CALENDARUL pentru
Succesul afacerii noastre depinde în mare măsură de felul în care ştim să ne ORGANIZĂM. Dacă nu

suntem mulţumiţi cu ceea ce am realizat până acum, un aspect care poate fi  cu siguranţă îmbunătăţit este
ORGANIZAREA. 

CALENDARE DE BUZUNAR

CALENDAR DE PERETE

2009
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Info

A
N
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ŢU
RI Vă aşteptăm la ultimul Success

Day al anului, pe 29 noiembrie,
la Sala Palatului din
Bucureşti. Invitaţi de onoare:
Gizella şi Marius Botiş, Safir
Manageri din Ungaria.

Pe 24 ianuarie 2009, vom sărbători  10 ani
de succes. Vă aşteptăm în număr cât mai mare
la Sala Palatului din Bucureşti, unde va
avea loc un Success Day Aniversar de zile
mari. Biletele pentru acest eveniment vor
fi puse în vânzare sâmbătă, 29 noiem-
brie, în pauza întâlnirii Success Day.

Programul şi adresele 
centrelor de distribuţie

Luni 12 - 20 Marţi-Vineri 09 - 17

Bucureşti: � Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. Tel: 021 222 89 23, 
0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

� Str. Traian 187 – 189 (NOUA ADRESĂ A CENTRULUI DE DISTRIBUŢIE 
AFLAT ANTERIOR ÎN BĂNEASA). Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99

Cluj: � Str. Bistriţei 16, Cod 400430. Tel: 0264 418 675; Fax: 0264 418 762
Iaşi: � Stradela Silvestru 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
Constanţa: � Str. Călărași 11, Cod 900590. Tel: 0241 520 242; Fax: 0241 520 243
Braşov: � Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233
Craiova: � St. Maria Tănase 11. Tel: 0351 463 301; Tel/Fax: 0351 463 300
Chişinău: � Bd. Dacia 24. Tel: 00373 22 92 81 82

În prima zi lucrătoare a fiecărei luni centrele de
distribuţie sunt închise pentru inventar.

Luni, 1 decembrie – închis. Marţi, 2 decembrie – inventar.
Miercuri, 3 decembrie – prima zi de comenzi. Pentru informaţii referitoare la:

� companie, produse, site - la adresa de e-mail office@foreverliving.ro, cu
menţiunea “În atenţia Departamentului de Marketing”.
�utilizarea produselor - la numărul de fax 021 222 89 24 sau la adresa de
e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În atenţia Dr. Clemenţa
Dumitraşcu / Dr. Dan Noveanu / Dr. Şerban Damian (pentru
suplimente alimentare)“ sau „În atenţia Dr. Zenovia Mateescu
(pentru cosmetice)”. Răspunsurile vor fi trimise în cel mult 48 de ore, prin 
e-mail sau fax (în funcţie de modul în care aţi făcut solicitarea). Acest serviciu este
disponibil numai pentru distribuitorii companiei, prin urmare, vă rugăm să
menţionaţi numărul dumneavoastră de identificare în cuprinsul solicitării.
Informaţiile despre utilizarea produselor nu se dau prin telefon. 
�procesarea înscrierilor şi a comenzilor - la adresa de e-mail
office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În atenţia Departamentului AS400”.
� înregistrarea fiscală, emiterea şi plata facturilor de bonus, fişele
bancare - la adresa de e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În atenţia
Departamentului de Contabilitate”.

� La orice unitate CEC, în contul Forever Living Products. Unitatea CEC situată în
incinta sediului central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor 3, funcţionează după următorul
program: luni între orele 11:15 şi 18:30; marţi – vineri între orele 09:45 – 17:00.
� La centrele de distribuţie, prin intermediul cardului bancar. Nu se
acceptă plata în numerar.
� Prin serviciul BRD NET pentru cei care au cont deschis la BRD.
� La orice sucursală BRD, în următoarele conturi:

� RO24BRDE450SV09924624500 – doar pentru comenzile
prin Tel Verde şi online. Pentru procesarea cât mai rapidă a
comenzilor dvs., vă rugăm să nu plătiţi în alt cont produsele comandate
astfel.
� RO74BRDE450SV01018054500 – pentru cei care virează
contravaloarea produselor prin bancă.

� La trezorerie (pentru cei care achită astfel produsele), în contul
RO96TREZ7005069XXX001347.

Produsele se achită în lei, la cursul oficial de schimb euro / leu
comunicat de BNR în ziua plăţii.

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?

�Bonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe
www.foreverliving.com. Pentru detalii, adresaţi-vă Managerului superior sau
sediului central din Bucureşti, la adresa de e-mail office@foreverliving.ro, cu
menţiunea În atenţia Departamentului AS400.
� Prin SMS la numărul 0745 072 689. Structura SMS-ului: user parola
bonus despărţite de un singur caracter spaţiu. Bonusurile lunii precedente vor
fi afişate începând cu data de 15 a lunii viitoare. Detalii sunt disponibile
în numărul din august al Revistei Forever.

CUM POT AFLA BONUSUL LUNAR?

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?

� La toate centrele de distribuţie din
ţară (adresele şi numerele de telefon sunt
disponibile în cadrul secţiunii „Programul şi
adresele centrelor de distribuţie”). La sediul
central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3
se pot ridica doar comenzile personale.

� Prin Tel Verde, la numărul 0800 80 ALOE (0800
802 563), de luni până vineri, între orele 10:00 –
16:00. Data de 25 a fiecărei luni este ultima zi în care
se pot face comenzi prin Tel Verde şi online, precum şi
ultima zi în care se pot achita produsele astfel
comandate (dacă doriţi ca punctajul aferent comenzilor
să fie luat în considerare pentru calculul punctelor credit
totale din luna în curs).

� Online, la adresa www.comenziforever.ro
Detalii despre efectuarea comenzilor prin
Tel Verde şi online sunt disponibile pe
pagina web oficială a companiei,
www.foreverliving.com, secţiunea
„Cumpărare produse”.

� Formularele de Înscriere trebuie semnate personal. Nu se
acceptă nici Formularele de Înscriere semnate de altcineva, nici cele
semnate în baza unei împuterniciri în faţa notarului public.
� În termen de maxim 60 de zile de la depunerea fişei bancare pentru
virarea bonusului trebuie să vă deplasaţi la sucursala BRD indicată pe fişă
pentru a intra în posesia cardului. 
� Pentru încasarea bonusurilor obţinute în urma activităţii desfăşurate în
Republica Moldova, distribuitorii sunt rugaţi să contacteze sediul din
Chişinău (adresa şi numărul de telefon sunt disponibile în cadrul secţiunii
„Programul şi adresele centrelor de distribuţie”).
� Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:
La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conform
Convenţiei nr. …”. Rubrica „Cumpărător” trebuie completată astfel:

Cumpărător: Forever Living Products România SRL
Nr. Ord. Reg. Com.: J40/12036/1998
(CUI) CIF: RO11258030
Sediul: B-dul Aviatorilor Nr. 3, Sector 1
Judeţul: Bucureşti
Contul: RO16BRDE450SV01007574500
Banca: BRD-SMC

CUM COMAND PRODUSELE?
� Prin internet, accesând www.foreverliving.com şi selectând apoi Distributor
Login / Europe / Romania. Cele 2 elemente necesare accesului sunt LOGON ID
(numărul de identificare Forever) şi PASSWORD. Dacă nu aţi primit sau aţi uitat
parola, o puteţi afla prin e-mail la adresa office@foreverliving.ro, cu menţiunea În
atenţia Departamentului AS400, sau prin telefon la Sediul Central din
Bucureşti.
� Prin SMS la numărul 0745 072 689. Puteţi folosi orice tip de telefon mobil
conectat la Orange sau Vodafone. Structura SMS-ului: user = toate cele 12 cifre
ale ID-ului FLP; parola = parola iniţială este formată din ultimele 6 cifre ale ID-ului
FLP. User-ul şi parola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu. Parola trebuie
să fie diferită de cea utilizată pentru plasarea comenzilor online. Detalii despre
noul serviciu SMS sunt disponibile pe www.foreverliving.com şi în
numărul din august al Revistei Forever.

CUM AFLU SITUAŢIA PUNCTELOR CREDIT?

IMPORTANT



Calificările lunii octombrie
România & Republica Moldova
SENIOR MANAGERI SPONSORI

MANAGERI SPONSORI

ASISTENT MANAGERI

Felicia Văduva Motru Emanoil & Georgeta Mandreşi

SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI

Mihaela Anghel Bucureşti Ioan & Rodica Portelli
Emilia Benea Cluj-Napoca Marilena & Teodor Culişir
Veronica & Ioan Borza Cluj-Napoca Vasile & Maria Iuşan
Neculina Caplat Haţeg Genoveva Ianişevschi
Csengeri Rozália & István Satu-Mare Varga Csaba & Viorica
Georgeta & Daniel Dan Băleni, DB Lidia & Marin Vasile
Geanina Geonea Motru Maria & Ilie Popescu
Vicenţiu & Constanţa Groşereanu Roşiori de Vede Mariana Cristea
Vasile & Maria Iuşan Cluj-Napoca Mircea & Dana Olariu
Elena & Ioan Lupulescu Schela, GJ Geanina Geonea
Adrian & Mariana Pădurariu Iaşi Neculina Caplat
Iuliana & Aurel Petcu Roşiori de Vede Mariana Cristea
Mircea & Adriana Ungureanu Craiova Violeta & Liviu Haită

Ioan & Gabriela Pârvulescu Bucureşti Teodora Lupu & Marian Dobre
Maria & Ilie Popescu Motru Felicia Văduva

Dan Alistar Bucureşti           Florentina & Benone Gavrilescu
Izabela Andrieş Făgăraş Simona & Sorin Spătariu
Alexandru Averian Bucureşti Marina Samson
Maria & Dan Bălan Giurgiu Claudiu & Magdalena Tănase
Ioana Bălţoiu Roşiori de Vede Vica Batalu
Aurica Barbu Râmnicu-Vâlcea       Eugenia & Ion Petrică-Lixandru
Vica Batalu Roşiori de Vede     Vicenţiu & Constanţa Groşereanu
Petru & Rodica Berzava Lugoj Carmen & Gheorghe Tripşa
Ioana Broşteanu Craiova Marinela Tuţuleasa
Erica Calinoschi Bucureşti Nadia Olteanu
Mihaela & Constantin Cărăuşu Oneşti Gabriela & Vasile Ghivirigă
Paula & Constantin Cernescu Timişoara Ramona & Eugen Olariu
Mihaela & Valentin Chircu Păltinoasa, BC          Mihaela & Constantin Cărăuşu
Mariana Chiriac Bucureşti Beatrice Opriţă
Elena & Mihai Ciobanu Bacău Mihaela Ciobanu
Tereza Ciobanu Bucureşti Mihaela Anghel
Vlad Ciobanu Zăbrani, AR Daniela & Andreia Leahu
Florin Ciucle Popeşti, BC Gabriela Ardelean
Rodica & Ghiţă Codoban Valea lui Mihai, BH Nagy Ernő & Irma
Vali Cojocaru Craiova Oana Cilibiu
Doina Costache Bucureşti         Florentina & Benone Gavrilescu
Didona Cristea Motru Maria & Ilie Popescu
Monica Cristea Motru Didona Cristea
Csengeri Zsolt Satu-Mare Dezső Iuliana
Maria & Ion Dan Târgovişte Georgeta & Daniel Dan
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TOP 10 în funcţie de pc 
non-manageriale realizate 
în luna octombrie

SUPERVIZORI

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Daniel & Maria Parascan
2. Violeta & Liviu Haită
3. Carmen & Gabriel Larion
4. Eugenia Petrescu
5. Stana & Laurenţiu Dincă

6. Varga Csaba & Viorica
7. Marilena & Teodor Culişir
8. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
9. Mihaela Dan
10. Elena & Virgil Angelescu

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna octombrie, (locul din luna precedentă)
1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Maria Pop (2)
3. Camelia & Daniel Dincuţă (3)
4. Vajda Katalin (5)
5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (7)

6. Petru & Emilia Truşcă (11)
7. Mircea &  Dana Olariu (8)
8. Ramona & Dorin Vingan (12)
9. Daniel & Maria Parascan (10)
10. Elena & Virgil Angelescu (18)

11. Marilena & Teodor Culişir (6)
12. Szabó Éva (9)
13. Carina & Sebastian Iacătă (nou)
14. Smaranda Sălcudean (16)
15. Marinela Tuţuleasa (nou)

16. Violeta & Liviu Haită (nou)
17. Constantin & Tania Popa (14)
18. Marcela & Ion Şerban (nou)
19. Corina & Dorin Frandeş (nou)
20. Tatiana & Vasile Tofan (nou)

TOP 10 în funcţie de pc ale noilor
distribuitori realizate în luna octombrie
1. Ioan & Gabriela Pârvulescu
2. Constantin & Tania Popa
3. Mircea & Adriana 

Ungureanu
4. Varga Csaba & Viorica
5. Laura & Dan Tatic

6. Cristina & Gheorghe Farcaş
7. Niculina & Viorel Ciuchea
8. Rinco István & Tünde
9. Emilia & Dănuţ Ionescu
10. Ilie & Adriana Carciuc

STIMULENTUL I

Ana Amza
Elena & Virgil Angelescu
Aszalos Ibolya & Csaba
Leonora & Florea Baciu
Maria & Mircea Bagdasar
Bandi Attila & Izabella
Elena Bădrăgan
Domniţa & Onisim Bontaş
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 
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
Carina & Sebastian Iacătă
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
Dezső Iuliana Cluj-Napoca Csengeri Rozália & István
George & Simona Dima Oradea Florica & Emil Zaha
Lenuţa Dreghici Arad Lăcrămioara Bondor
Alexandra Dusciuc Sibiu Camelia Foficaş
Camelia Foficaş Sibiu Savu & Cornelia Foficaş
Olivia Frăţilă Bucureşti Mihăiţa Sandu
Elena Gongiulea Bucureşti Alexandru Averian
Adrian & Irina Haşcău-Dumitrelea Crasna,GJ Elena & Ioan Lupulescu
Jana & Ion Hîrlău Bacău Constanţa Mihalache
Constantina Hrirah Craiova Elena & Ovidiu Velişcu
Alexandru Ignat Iaşi Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Paula Irimia Bucureşti Stana & Laurenţiu Dincă
Kis Radu & Anca Turda Kis Mária
Bogdan-Lucian Lupulescu Sîmbotin, GJ Elena & Ioan Lupulescu
Elisabeta Maxim Cluj-Napoca Nagy Hajnal Tünde
Adina Miculiţă Arad              Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Corina Mihoc Tămăşeni, NT Natalia Pîslaru
Florica Moraru Bucureşti Elena & Virgil Angelescu
Nagy Hajnal Tünde Cluj-Napoca Emilia Benea
Rada Neacşa Bucureşti Gigii Vasilache
Alexandru & Luminiţa Necula-Tache Bucureşti Tereza Ciobanu
Maria & Constantin Păsărin Rovinari Nicoleta Iftode
Lavinia Pătraşcu Târgu-Jiu Maria & Constantin Păsărin
Vasilica Rotaru Focşani Liliana Tapalagă
Marina Samson Bucureşti Irina Pîrjol
Viorela & Ioan Sandu Deva Maria Molnar
Valentina Solon Galaţi Mirela Goga
Maria Sorescu Constanţa Alecsandru & Victoria Deliu
Melania & Petrică Stoicoci Constanţa Maria Sorescu
Liliana Tapalagă Focşani Elena Sava
Simona Tudosa Bucureşti Ioan & Gabriela Pârvulescu
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