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În ultimele unsprezece luni am tot vorbit despre momentul în care
2008 va deveni istorie. Sper că aţi profitat din plin de acest an
şi aţi dat totul pentru afacerea voastră. Pentru Forever, 2008 a
fost un an remarcabil. Dar înainte să vă povestesc despre asta,
aş vrea să vă urez tuturor un An Nou fericit!

2008 a fost, înainte de toate, un an cu întâlniri fantastice în
întreaga lume Forever. Raliul European din Budapesta, Ungaria,
a deschis această serie şi s-a bucurat de cea mai numeroasă
participare din istoria companiei. Incredibilul Raliu Mondial din
Thailanda a fost un eveniment magic, în cadrul căruia trei sute de
top distribuitori au avut ocazia să-şi petreacă timpul împreună,
să-şi împărtăşească ideile şi entuziasmul cu privire la companie
şi extraordinara şansă pe care o oferă. Aştept cu nerăbdare să-i
întâlnesc din nou pe aceşti lideri la Raliul din aprilie, din Africa
de Sud. Uruguay a găzduit Raliul latino-american, regiune în
care vânzările au înregistrat o creştere fulminantă, în frunte cu
Brazilia. Raliul African şi evenimentul Profit Share din Kenya au
fost adevărate surse de inspiraţie. Africa este, în continuare, una
dintre cele mai expansive regiuni Forever, întrucât oportunitatea
oferită de companie aduce speranţă în inimile celor de pe acest
continent minunat. Am organizat, de asemenea, Raliuri în diferite
ţări din Asia şi am fost în mod special încântaţi de creşterea
vânzărilor din Vietnam şi India.

Aceste evenimente ne reamintesc nouă, celor de la Sediul
Central, cât de norocoşi suntem că avem şansa de a lucra cu
oameni atât de minunaţi din toată lumea. Permiteţi-mi să vă
răpesc câteva momente pentru a-mi exprima sincer gratitudinea
faţă de familia de giganţi care alcătuiesc lumea Forever. Tuturor
angajaţilor din întreaga lume vreau să le transmit că sunt mândru
să le fiu coleg. Ei dau mereu tot ce au mai bun pentru noi.
Partenerilor noştri de afaceri de pretutindeni: nu am fi reuşit să
fim aici fără voi. Mai presus de orice, însă, vreau să vă
mulţumesc vouă, distribuitorilor. Voi sunteţi inima companiei şi vă
mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi şi pentru felul în care vă
construiţi propria afacere.

Aşa cum bine ştiţi, ultimele luni ne-au reamintit de provocările cu
care ne confruntăm atunci când ne lăsăm destinul în mâinile
altora. Îmi dau seama că este o perioadă foarte dificilă pentru
mulţi dintre cei care se luptă să-şi păstreze casele sau slujba şi
orice ştire de acest fel mă întristează.

În ciuda acestei crize globale, sunt recunoscător pentru faptul că
Forever este din ce în ce mai puternică. De fapt, deşi n-am văzut
încă toate cifrele, sunt sigur că 2008 a fost un an minunat. Deşi
nicio afacere nu este ocolită de recesiune, rămâne totdeauna o
oportunitate. Când vremurile sunt grele, oamenii caută să câştige
mai mult sau să găsească o sursă alternativă de venit, dacă locul

de muncă principal este în pericol. Fiţi siguri că, făcând
cunoscută oportunitatea Forever, oferiţi o soluţie puternică pentru
vremuri nesigure. Construindu-vă propria afacere veţi prelua
controlul asupra circumstanţelor financiare şi nu veţi mai depinde
de altcineva când vine vorba de siguranţa venitului vostru.

În asemenea vremuri de nesiguranţă, nu uitaţi să priviţi înainte cu
recunoştinţă şi speranţă. Fiţi recunoscători pentru toate lucrurile
bune pe care le aveţi: familia iubitoare, prietenii loiali, sănătatea
şi oportunitatea de a-i ajuta pe ceilalţi să aibă succes. Speraţi
într-un viitor minunat, pentru că Forever vă oferă o fundaţie
puternică şi solidă pe care să înălţaţi, prin muncă şi angajament,
o construcţie durabilă.

Nu avem motive să ne temem de viitor, trebuie să-l acceptăm.
Preluaţi controlul asupra fiecărei zile. Împărtăşiţi şansa Forever cu
oricine intraţi în contact. Fiţi sinceri şi săritori în relaţia cu ceilalţi
şi vă promit că viitorul va fi luminos. Apoi, când ne vom
“reîntâlni” aici peste douăsprezece luni, veţi putea privi înapoi,
mândri de ceea ce aţi realizat, spunând: “Mi-am creat propria
economie!”.

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan

Mesajul Fondatorului Companiei

Creează-ţi propria
economie



Anul 2009 stă sub semnul unei mari sărbători. În ianuarie se
împlineşte un deceniu de când Forever Living Products există în
România. Un deceniu de când România scrie istorie în lume. Echipa
ţării noastre a pornit de la zero. Dar a parcurs alături de companie
drumul pe care merg în prezent o sută treizeci şi cinci de filiale, a
urcat spectaculos în topul internaţional, a devenit un adevărat
purtător de imagine. Astăzi suntem pe locul al cincilea în Europa şi
pe locul al optulea între campionii mondiali Forever, iar ascensiunea
noastră continuă, deoarece ştim că putem şi merităm mai mult.

În ianuarie sărbătorim un ţel împlinit. Această călătorie extraordinară
către succes a devenit posibilă datorită lui Rex Maughan, vizionarul
Forever care ne învaţă prin propria viaţă secretul reuşitei perfecte –
să visezi înseamnă doar un pas… Să ieşi din casă şi să faci ceea ce
trebuie pentru ca visul să devină realitate înseamnă o pereche de
aripi. Aripi de vultur care ia cu asalt marile înălţimi. Îi mulţumim lui
Rex pentru lecţia de zbor, pentru încrederea şi simpatia profundă pe
care le-a acordat întotdeauna echipei noastre. El este coautor la
renumele pe care ni l-am făcut în companie. Îi suntem adânc
recunoscători şi preşedintelui companiei, lui Gregg Maughan,
prietenul care ne-a susţinut din primii ani şi ne-a fost atât de aproape,
încât ne-a ajuns la suflet. Chiar dacă este tânăr, a devenit pentru
echipa ţării noastre un adevărat părinte spiritual. Iar Aidan,
vicepreşedintele pentru Europa, reprezintă o nouă dovadă că suntem
privilegiaţi de soartă şi ni se oferă mereu şansa de a fi în preajma
unor oameni excepţionali, care ne sunt sprijin şi exemplu.

Bucuria deceniului de succese nu este întreagă fără să mulţumim unui
alt mare prieten al României. Dusty nu se mai află printre noi, dar
sufletul lui ne însoţeşte cu dragoste şi ne încurajează de sus, dintre
stele. Suntem acum în top şi datorită lui. Pe vremea când învăţam cu
toţii abc-ul afacerii Forever, el a întrezărit în noi campionii, a ştiut să
încurajeze fiecare mică izbândă şi ne-a stimulat să atingem
excelenţa. Mulţumim, dragul nostru Dusty, eşti viu în inimile noastre şi
aşa vei fi pentru totdeauna.

Îi felicităm pe deschizătorii de drumuri din ţara noastră pentru curajul
de fi primit provocarea necunoscutului. Sunt oameni care au reuşit să
schimbe cursul propriei existenţe, transformând din temelii şi existenţa
celor din jur. Forever are astăzi peste 15.000 de distribuitori activi şi
un impact de milioane. Fiecare dintre voi este o parte a acestei
revoluţii de atitudine, a revoluţiei de mentalitate şi stil de viaţă.
Fiecare dintre voi are un destin grandios de împlinit prin afacerea
Forever. Este într-adevăr o chestiune de alegere şi perseverenţă. Dacă
nu ne-am asumat total această şansă, acum este momentul să o
facem. Dacă ne bucurăm deja de ea, merită să ţintim pentru următorii
zece ani mai sus, cel mai sus, foarte sus!

Iar o călătorie de 100 de mile începe cu primul pas, spune un vechi
proverb. Aşadar, cum pregătim succesele senzaţionale pentru

următorul deceniu? Făcând tot ce stă în puterea noastră pentru anul
2009. Iar ca să găseşti cele mai eficiente soluţii priveşte în urmă şi
întreabă-te: “Ce am făcut anul trecut?”

Zilele Anului Nou sunt o perioadă extraordinară pentru a reflecta
asupra trecutului apropiat şi a decide ce vrem să facem în viitorul
imediat. Acum este momentul perfect pentru a începe transformările
de care este nevoie, este momentul perfect pentru a lua hotărârea să
ne clădim o viaţă de vis.

Fiecare dintre noi are la dispoziţie trei sute şaizeci şi cinci de zile. La
fel ca Bill Gates, la fel ca Rex Maughan, la fel ca fiica unei familii
sărace de iranieni, care a crezut în visul din copilărie şi a câştigat
milioanele de dolari necesari pentru un bilet de călătorie în spaţiul
cosmic. Tu ai în faţă 365 de zile, la fel ca oricare mare inventator,
explorator, om de afaceri multimiliardar... la fel ca oricine de pe
această planetă. Unde te vei afla la sfârşitul lui 2009 depinde doar
de felul cum foloseşti acest timp. Şi eşti singurul care are puterea de
a hotărî cum va folosi acest timp.

Întreabă-te, scrie şi reflectează la câteva lucruri. Ce ai reuşit cu
adevărat în 2008? Ce ai fi putut să faci mai bine? Ce îţi doreşti mai
mult pentru 2009? Unde vrei să te afli la sfârşitul acestui nou an? Sunt
întrebări esenţiale care chiar ajută să faci din 2009 anul vieţii tale.

Vă urăm trei sute şaizeci şi cinci de zile perfecte pentru succesul
perfect,

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

Zile perfecte pentru
succesul perfect
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De 10 ani împreună
În 1999, harta lumii Forever s-a
extins cu încă o ţară. Viziunea
şi generozitatea lui Rex

Maughan le-au dat românilor şansa de a
decide cum vor să trăiască şi de
a-şi alege un alt drum în viaţă…
marcat de provocări şi muncă
asiduă, de eforturi şi renunţări,
însă un drum început cu entuziasm
şi parcurs cu pasiune, devotament,
dragoste şi respect faţă de oameni.
Acum, după 10 ani de la primul
pas pe acest drum, suntem fericiţi că
Forever a adus în viaţa a sute de mii
de români mai multă sănătate, mai
multă prosperitate, mai mulţi prieteni.

La mulţi ani tuturor celor care
au crezut în şansa lor! La mulţi
ani Forever România!

1999 - Gregg Maughan

la prima întâlnire oficială

a companiei

1999 - prima vizită
oficială a distribuitorilor
români acasă la Forever

1999 - o parte a familiei Forever

2000 - Rex, fericit că

Forever România se mută

în casă nouă

2001 - Forever România

împlinea 2 ani de

existenţă

1999 - Maria Pop, Berkics Miklósşi Vera Meşter

2000 - Rex şi Gábor privesc
cu încredere spre viitor

2000 - Rolf Kipp şi Vajda Sándor

2002 - Gregg şi Dusty, totdeaunamândri de produsele Forever

ppeennttrruu ssuucccceess!!

2001 - Dusty Greene,
Vicepreşedintele pentru Europa
de atunci, întâmpinat româneşte

2000 - Rex taie panglica... începe
o nouă etapă din viaţa Forever
România
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Înapoi în timp

2008 - Aidan O’Hare,
Vicepreşedinte pentru Europa,
a sărbătorit împreună cu noi

2008 2008 - Phoenix, SUA – în numele întregii
echipe a României i-am mulţumit lui Rex pentru
visul său de acum 30 de ani

2008 - Mândri de costumeleoriginale şi premiul Country Prideprimit la Budapesta

2005 - Distribuitorii români au trăit
pentru prima oară, la Berlin, emoţia
primirii cecurilor Profit Sharing

2003 - „Împreună pentru
5000”, sloganul care ne-a unit
pentru un scop comun2002 - Acesta este spiritul Forever

2005

2007 - Am alergat

împreună la crosul 

„Fii sănătos cu Aloe vera”

2005 - Târgu-Mureş, prima
Întâlnire a Managerilor Forever 

România

2006 - Puterea Forever
este puterea dragostei

2006 - Din nou împreună, la Raliul

European din Franţa

2007 - Pentru primadată acasă la Forever

2006 - Am fost onoraţi să fim gazdele

întâlnirii europene Profit Sharing
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Pe lângă faptul că promovezi
produse pentru un stil de viaţă

sănătos, te promovezi pe
tine şi afacerea pe care

o dezvolţi. Iar când
vine vorba despre

afaceri, oamenii decid dacă au sau nu încredere în tine
pe baza sistemului de etichetare expus mai sus. 
Într-adevăr produsele sunt de calitate excepţională, 
într-adevăr Planul de Marketing funcţionează, dar
pentru a-i face pe oameni să pornească şi să rămână
alături de tine pe acest drum trebuie mai întâi să le
câştigi încrederea şi respectul. Nimic mai simplu dacă
foloseşti în acest scop şi vestimentaţia potrivită.

Pentru a inspira profesionalism şi a câştiga încrederea
colaboratorilor:

Special pentru domni:
� este totdeauna de preferat o cămaşă cu
mânecă lungă în locul uneia cu mânecă scurtă,
chiar şi în mijlocul verii;
� pentru un eveniment în aer liber puteţi opta şi
pentru un tricou alb cu guler; 
� indiferent de materialul din care sunt făcuţi,
pantalonii trebuie să fie curaţi şi bine călcaţi;
pantalonii de tip blue-jeans nu intră în categoria
ţinutei business;

De-a lungul timpului, oamenii şi-au creat diverse moduri de catalogare
şi etichetare pentru a putea citi regulile sociale, pentru a se putea
descurca mai bine când vine vorba despre viaţa de zi cu zi şi pentru

a convieţui în societate. Acest mod de etichetare ne ajută să ne comportăm
cum se cuvine, să facem faţă unor situaţii mai mult sau mai puţin fericite, să

ne prezentăm corespunzător la anumite evenimente. Şi iată că am ajuns atât
de departe, încât putem „citi” statutul unui om după felul în care se îmbracă:

uniforma poliţistă ne inspiră autoritate, cea medicală ne dă un plăcut sentiment de
siguranţă, iar îmbrăcămintea adolescenţilor ne pune la curent cu tot ceea ce este mai
nou şi mai neconvenţional în societate. Haina nu îl face pe om, dar dă, totuşi, indicii
clare despre felul său de-a fi, despre statutul şi, uneori, chiar despre caracterul său. Nu
vorbim despre bun gust şi nici despre garderobe scumpe, însă, ca oameni de afaceri,
trebuie să conştientizăm puterea pe care o are vestimentaţia noastră asupra celor cu
care venim în contact pentru a ne dezvolta afacerea. Gândeşte-te o clipă la angajaţii
unei bănci: nu-i vei vedea îmbrăcaţi în culori stridente, în fuste prea scurte sau în
tricouri de plajă. De ce? Din simplul motiv că trebuie să inspire siguranţă, încredere şi
profesionalism. Acum, gândeşte-te la ţinuta pe care o adopţi tu atunci când te întâlneşti
cu prospecţii, când mergi la prezentări sau la evenimente ale companiei. Dacă eşti
mulţumit de ea şi o găseşti potrivită afacerii tale, felicitări! Însă dacă ai anumite
îndoieli, citeşte regulile de mai jos şi nu vei avea decât de câştigat. 

Haina
îl face pe om?
Haina
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Academia de afaceri

� şosetele trebuie să fie de culoare
închisă şi suficient de lungi, astfel
încât să nu lase pielea la vedere;
� pantofii trebuie asortaţi cu cureaua;
spuneţi un „nu” categoric sandalelor şi
pantofilor sport;
� bijuterii acceptabile la un bărbat:
un ceas de bună calitate şi, desigur,
verigheta, în cazul domnilor
căsătoriţi.

Special pentru doamne: 
� evitaţi bijuteriile voluminoase, pentru
că distrag atenţia de la discuţie; 
� nu sunt potrivite nici bijuteriile din
lemn sau pene, din sfoară sau plastic,
genţile tip sacoşă, pantofii cu tocuri
exagerate, dresurile cu model şocant,
papucii de plajă, maiourile sumare,
bluzele prea decoltate, rochiile
transparente;
� dacă optaţi pentru cămaşă, evitaţi
culorile stridente, catifeaua sau
materialele strălucitoare;
� pantofii trebuie să fie din piele, în
culori neutre precum albastru, negru
sau maro, şi asortaţi cu celelalte accesorii.

Tocurile nu trebuie să fie prea înalte, dar trebuie
să existe.
� geanta e bine să fie mică şi simplă, bine
structurată;
� accesoriile - un ceas conservator; 
� cosmeticele - pentru un look îngrijit, puţin e mai
bine decât nimic. Trebuie păstrat, însă, aspectul
natural.
� evitaţi extremele: pantaloni sau fuste prea
strâmte sau prea largi, prea scurte sau prea
lungi, prea voluminoase. Pentru doamne este
recomandat întotdeauna deux-pieces-ul cu fustă
în detrimentul celui cu pantaloni.

Dacă nu v-aţi pus până acum problema că ţinuta pe
care o abordaţi vă poate influenţa afacerea atât în sens
pozitiv, cât şi în sens negativ, începutul de an poate fi
ocazia perfectă. Porniţi de la regulile generale expuse
mai sus şi construiţi-vă ţinuta vestimentară care vă
reprezintă. Vă veţi bucura de respect, încredere, veţi
inspira profesionalism şi, nu în ultimul rând, veţi porni
cu dreptul în afacere şi în acest an. 

Mult succes!



La fel ca spălatul pe dinţi, obiceiurile sănătoase trebuie
cultivate zilnic. Iată şapte reguli care te pot ajuta în acest
demers:

1. Include exerciţiile fizice în rutina zilnică.
Plimbă-te, aleargă sau mergi cu bicicleta cel puţin douăzeci
de minute pe zi. Dacă simţi că n-ai energie, mănâncă înainte
un Fast Break sau prepară-ţi un cocteil de vitamine şi
minerale dintr-o măsură de Forever Lite Ultra, cu gust de
ciocolată sau vanilie. 

2. Protejează-ţi pielea. Crema cu factor de protecţie
solară ar trebui aplicată pe faţă, gât, braţe şi mâini chiar şi

în mijlocul iernii. Te protejează de razele soarelui şi
hidratează pielea. Îţi recomandăm Forever Aloe
Sunscreen cu SPF 30 şi Aloe Moisturizing Lotion.

3. Consumă fructe, legume, cereale, produse lactate cu
un conţinut scăzut de grăsimi. Evită dulciurile şi alimentele
foarte procesate. Pe scurt, mănâncă echilibrat. Ţi se pare
greu? Forever îţi vine în ajutor. Începe-ţi ziua cu porţia de
Aloe Vera Gel, considerat suplimentul ideal al unei diete
sănătoase, datorită bogăţiei de substanţe nutritive pe care le
conţine. Pe parcursul zilei, dacă nu reuşeşti să ai la îndemână

Sănătatea este cel mai de preţ bun.
Indiferent cât eşti de bogat, atunci când
îţi pierzi sănătatea nimic nu mai
contează. Este bine de ştiut că ne putem
menţine sănătatea foarte uşor şi este
foarte trist că deseori neglijăm acest
capitol din viaţa noastră. Auto-
disciplina ne poate ajuta să facem din
grija pentru sănătate un obicei zilnic.
Călătoria de o mie de kilometri începe cu
un singur pas. Ia-ţi angajamentul
acum, la început de an, şi transformă-l
în obicei cotidian. Odată deprins cu un
stil de viaţă mai puţin sănătos îţi va fi
mai greu, dar nu imposibil, să revii la
un stil de viaţă responsabil. Reuşita
depinde numai de cât de mult îţi doreşti.

Începe anul 
în plină formă
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fructe şi legume proaspete, ai la dispoziţie Forever
Nature’s 18, o combinaţie delicioasă şi sănătoasă ce
conţine extracte din 18 fructe şi legume cu importante
proprietăţi antioxidante.

4. Petrece-ţi măcar 10 minute zilnic în linişte.
Savurează o ceaşcă de Aloe Blossom Herbal Tea sau un
cocteil din Aloe Vera Gel şi Pomesteen Power stând

confortabil în fotoliu sau foloseşte noul set Aroma Spa
Collection pentru o relaxare profundă. Ai nevoie de 10
minute de linişte pentru a-ţi reîncărca bateriile.

5. Ascultă-ţi vocea interioară. Descoperă ce te inspiră,
ce îţi creşte nivelul de conştiinciozitate, ce te motivează şi-ţi
atinge sufletul. Mergi la întâlnirile de oportunitate, la Success
Day, la prezentările celor din echipă şi cu siguranţă succesul
nu se va lăsa aşteptat, mai ales dacă adopţi atitudinea
potrivită.

6. Fă exerciţii de gândire. Citeşte, învaţă, rezolvă
probleme şi fă lucruri noi. Ca şi corpul, mintea se atrofiază

dacă nu este folosită. Pentru un plus de ajutor, urmează o
cură cu Forever Ginkgo Plus şi Arctic-Sea Omega-3.
În combinaţie cu efortul intelectual, aceste suplimente vor
face mintea ta să funcţioneze la cote maxime. 

7. Zâmbeşte şi îmbrăţişează pe cineva în fiecare
zi. Nu costă nimic, dar îţi aduce satisfacţii nepreţuite.

Un stil de viaţă sănătos nu înseamnă doar să nu te mai
îmbolnăveşti, ci şi să arăţi mai tânăr şi să te simţi mereu în
formă, plin de energie. Urmează zi de zi aceste şapte
reguli şi vei avea cu siguranţă un an mult mai bun. 
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Stil de viaţă



M
agia Crăciunului ne învăluie în fiecare an. Indiferent dacă este sau

nu zăpadă, Crăciunul are o aromă specială: aroma familiei, a

toleranţei şi a dăruirii. În această perioadă a anului oricine devine

mai sensibil, mai bun, mai generos. Spiritul Crăciunului a cuprins şi sufletele

noastre, ale celor ce compunem marea familie Forever şi, la fel ca în anii

trecuţi, alături de colaboratorii săi, compania şi-a propus să dăruiască

speranţa Crăciunului copilaşilor de la Fundaţia „Copiii împotriva

întunericului”. Aşa că ne-am unit eforturile, ne-am gândit cum îi putem ajuta

mai bine şi am pornit la drum. Am dăruit fiecare ce am putut şi am adunat

o cantitate impresionantă de jucării, produse Forever, hăinuţe şi rechizite.

Zeci de cutii pline de cadouri au ajuns la Bucureşti de pretutindeni: din

Cluj, Arad, Iaşi, Braşov, Craiova şi Constanţa. Popa Georgeta Florentina,

Aciu Ancuţa Mihaela, Stana şi Laurenţiu Dincă, Emanoil & Georgeta

Mandreşi, Ujlaki Csaba  şi Anna Mária, Carmen şi Gabriel Larion au ales

să doneze câte o sumă de bani în contul fundaţiei. Doamna Elena

Angelescu şi-a dorit să-i cunoască personal pe copii şi, încărcată cu

daruri, le-a făcut o vizită. Vă mulţumim din suflet din partea copilaşilor

şi le mulţumim, de asemenea, tuturor celor care s-au gândit la aceşti

copii, dar au ales să rămână anonimi. Ajutorul dumneavoastră

înseamnă foarte mult pentru ei şi cu siguranţă i-aţi făcut să simtă că nu

sunt singuri, că există cineva în lumea aceasta, prea mare pentru ei, care

se gândeşte la fericirea lor. Bucuria copiilor nu poate fi descrisă în

cuvinte. Ar fi trebuit să fiţi acolo ca să simţiţi fericirea ce le-a umplut

sufletele la vederea bradului, să le vedeţi zâmbetele pline de speranţă

când puneau în pom fiecare glob, fiecare fundiţă. Ca să ştiţi ce bucurie

le-aţi adus copiilor, trebuia să fiţi acolo să le simţiţi emoţia atunci când

a venit Moşul, să le auziţi vocea tremurândă, când spuneau poezia sau

când colindau. Emoţia care i-a cuprins pe copii ne-a umplut şi nouă

sufletul de bucurie şi sperăm că, văzând fotografiile din 22 decembrie

şi urmărind filmul ce va fi prezentat la Success Day-ul aniversar, veţi

putea simţi şi dumneavoastră ce bucurie le-aţi făcut celor douăzeci şi

trei de copii orfani, pe care familia Mihaela şi Liviu Guiaş i-a adoptat

şi îi creşte cu dragoste alături de cei doi copii ai lor. Pentru marea lor

familie, Crăciunul a fost mai luminos, mai plin de speranţă şi mai

îmbelşugat. Nu ar fi fost aşa dacă dumneavoastră nu aţi fi dăruit din

inimă câte o jucărie, un produs sau un bănuţ. Prin generozitatea

dumneavoastră aţi dat dovadă că, mai presus de afacere, contează

oamenii, că Forever nu este numai o sursă de venit, ci este o afacere

de familie şi oricine este binevenit în familia noastră.

Vă mulţumim din suflet şi vă dorim un An Nou fericit, îmbelşugat şi

prosper! 
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Alegerea făcută ţinea mai mult de inspiraţie, însă
bonusurile în permanentă creştere datorate dezvoltării
echipei formate din cei care ni s-au alăturat în

promovarea oportunităţii Forever au adus schimbări
importante în viaţa noastră şi ne-au condus, încet-încet, către
un nou stil de viaţă. Am trecut anevoie de la statutul de
angajat şi mic întreprinzător la cel de promovator de sistem
MLM, tributari fiind unui mod învechit de educaţie socială,
dar calitatea produselor care nu ne-au trădat niciodată,
generozitatea Planului de Marketing, echipa în permanentă
creştere şi timpul liber din ce în ce mai mult la dispoziţie au
fost susţinătorii noştri în a face faţă schimbărilor. Înţelegem
reţinerile celor cărora le prezentăm fenomenul FLP, dar suntem
convinşi că şi ei vor fi beneficiarii aceloraşi transformări în
bine, ajutaţi fiind de acelaşi miracol social dezvoltat deja la
nivel global.

de schimbări

„Esenţa dezvoltării vieţii este permanenta ei

schimbare”, ne-au spus înţelepţii şi apoi am aflat-o şi

noi. Cum? După cum ne-am dezvoltat sau am regresat

adaptându-ne sau nu la schimbări. Mediul, familia,

anturajul, educaţia, locul de muncă, oportunităţile ne

pot influenţa. Nimeni şi nimic, însă, nu ne poate opri

să obţinem tot ce este mai bun de la viaţă dacă ne

dorim cu adevărat. Tuturor ne stă în putere să devenim

mai buni, mai sănătoşi, mai bogaţi, mai liberi dacă ne

folosim de ocaziile apărute în viaţă, de sfaturile şi

ajutorul mentorilor şi depunem toate eforturile pentru a

realiza toate dorinţele. Ideea minunată a lui Rex de a

ajuta cât mai mulţi oameni să-şi realizeze visurile prin

colaborarea cu Forever Living Products putea să

treacă neobservată şi pe lângă noi, obosiţi de atâtea

încercări deşarte de a ieşi din cotidianul cenuşiu şi

fără prea multe perspective, dacă cineva, sponsorii

noştri de mai târziu, familia Corina şi Dorin Frandeş,

cărora le vom rămâne profund recunoscători, nu ne

invitau la o prezentare Forever. Discursul de atunci al

doamnei Maria Pop ne-a determinat să semnăm poate

cel mai important act de la registrul stării civile

încoace, şi anume Formularul de Înscriere. Produsele

ne-au impresionat prin calitatea de excepţie şi de

aici a început şi pentru noi, ca pentru mulţi alţii,

minunata aventură.
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Mereu în top

Care sunt coloanele pe care ne construim astăzi templul
bucuriei de a trăi? Starea din ce în ce mai bună a sănătăţii
noastre şi a celor dragi, datorată în mod cert utilizării
inegalabilelor produse Forever Living, este sigur una dintre
coloane. Situaţia materială tot mai prosperă, a noastră şi a
celor din jurul nostru, poate să fie altă coloană? Seninătatea
cu care privim viitorul din ce în ce mai promiţător, chiar dacă
planeta noastră îşi reconstruieşte cu greu sistemul economic,
nu poate fi alta? Oare recâştigarea timpului liber la
parametrii pe care doar în copilărie îi visam, fapt pentru care
avem posibilitatea să ne trăim într-adevăr viaţa, nu înseamnă
mare lucru? Miile de noi prieteni cu care împărtăşim aceleaşi
idealuri sau vizitarea unor locuri binecuvântate de pe Pământ,
pe care doar din cărţi sau reportaje le ştiam, sunt cu
certitudine visuri deja împlinite. Toate le-am obţinut alături de
Forever Living Products. Pe cei care vă mai îndoiţi de toate
acestea, vă invităm să reflectaţi serios, întrebându-vă unde aţi
mai putea dobândi toate acestea la un loc?

La ceas aniversar există obiceiul de a face bilanţuri.
Noi doar trecem succint în revistă jaloanele care
ne-au marcat prezenţa în Forever. Amintim aici clipa
în care am fost invitaţi la prima prezentare, în iulie
1998, urmarea sfatului prezentatorului şi înscrierea

ca şi consumatori de produse Forever aduse din Ungaria,
prima prezentare ţinută la noi în casă, şirul nesfârşit de
prezentări care se desfăşoară neîntrerupt şi astăzi, înscrierea
primilor noştri colaboratori, primul mulţumesc pentru ajutorul
oferit, primul drum la depozitele din Ungaria, drum care apoi
a devenit regulă săptămânală, datorită cererii, calificarea
noastră la nivel de Manager, inaugurarea FLP România la
Sofitel Bucureşti, prima instruire a celor 12 Manageri deja
calificaţi la acest nivel înainte de deschiderea oficială FLP
România, unde ne-am cunoscut între noi şi i-am cunoscut pe
dragii noştri Manageri Generali, Dóra şi Gábor, drumurile
noastre de la Arad la Bucureşti, apoi de la Arad la Cluj,
deschiderea depozitului din Arad, prima întâlnire naţională,
denumită acum Success Day, primii Manageri calificaţi în
echipa noastră, înscrierea copiilor noştri în afacerea iubirii,
calificarea la fiecare nivel a tuturor celor pe care i-am ajutat
să atingă performanţe însemnate, prima desemnare a noastră
ca membri President’s Club, calificarea la primul Program
Stimulativ de Merit, calificarea la nivelurile de Senior, apoi
Soaring Manager, prima calificare la Raliul European şi la
Super Raliul din Statele Unite, vizitarea companiei la ea
acasă, Silver Post Raliul din Mexic şi tot ce ne mai oferă acest

nemaipomenit fenomen Forever azi şi în viitor. Nu putem
face ierarhii, toate aceste momente ne sunt la fel de dragi.

Aşteptăm cu nerăbdare să apară noi membri în această
extraordinară familie alături de care vom trăi de acum
înainte mult mai bogaţi sufleteşte. Mulţumim, Rex, pentru
inegalabila idee. Mulţumim Forever Living pentru 30 de ani
de dezvoltare şi pentru că n-ai ocolit, acum 10 ani,
România. Mulţumim cerului pentru schimbarea din fiinţa
noastră şi pentru schimbarea adusă în viaţa celor din jurul
nostru.

La mulţi ani tuturor!

Elisaveta şi Alexandru Pocaznoi
Soaring Manageri



Clubul elitelor

TOP 20
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1. Aurel & Veronica Meşter,
Diamant-Safir Manageri

2. Maria Pop, Soaring Manager
3. Camelia & Daniel Dincuţă, Safir Manageri
4. Petru & Emilia Truşcă, Soaring Manageri
5. Vajda Katalin, Soaring Manager
6. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi,

Soaring Manageri
7. Daniel & Maria Parascan, Senior Manageri
8. Szabó Éva, Senior Manager
9. Mircea & Dana Olariu, Soaring Manageri
10. Ramona & Dorin Vingan, Senior Manageri

11. Marilena & Teodor Culişir,
Soaring Manageri

12. Constantin & Tania Popa, Safir Manageri
13. Marcela & Ion Şerban, Senior Manageri
14. Smaranda Sălcudean, Senior Manager
15. Marinela Tuţuleasa, Senior Manager
16. Cristiana & Eugen Dincuţă, Senior Manageri
17. Elena & Virgil Angelescu, Senior Manageri
18. Doina & Dănuţ Hanganu, Soaring Manageri
19. Kele Mónika, Senior Manager
20. Emanoil & Georgeta Mandreşi,

Senior Manageri

Primele 5 coduri în funcţie de pc totale acumulate în perioada decembrie 2007 – noiembrie 2008

1. Daniel & Maria
Parascan

Senior Manageri

2. Carmen & Gabriel
Larion

Senior Manageri

3. Elisaveta &
Alexandru Pocaznoi
Soaring Manageri

4. Constantin & Tania
Popa

Safir Manageri

5. Aurel & Veronica
Meşter

Diamant-Safir Manageri

1. Camelia & Daniel
Dincuţă

Safir Manageri

2. Emilia & Petru
Truşcă

Soaring Manageri

3. Cristiana & Eugen
Dincuţă

Senior Manageri

4. Elena Angelescu
Senior Manager

5. Carina & Sebastian
Iacătă

Soaring Manageri

Forever Living Products a demonstrat constant, în cei peste 30 de ani de activitate, că îşi preţuieşte colaboratorii
şi apreciază munca, eforturile, devotamentul şi pasiunea cu care îşi construiesc propria afacere. Aşa cum ne-am

obişnuit, la fiecare început de an îi cunoaştem pe liderii Forever care fac parte din President’s Club.
Le urăm bun-venit şi le dorim mult succes!

Felicitări celor mai buni distribuitori
din 2008 şi mult succes în continuare!

* în funcţie de pc totale acumulate în perioada ianuarie – decembrie 2008

PRESIDENT’S CLUB 2009

Primele 5 coduri în funcţie de pc personale şi non-manageriale acumulate în perioada
decembrie 2007 – noiembrie 2008

Familiile Vera & Aurel Meşter şi Maria &
Daniel Parascan vor reprezenta ţara
noastră, alături de Directorii Generali Dóra
& Gábor Szőcs la Raliul Mondial din
aprilie care se va desfăşura în Africa de
Sud.

Raliul Mondial 2009
Africa de Sud
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Un nou început

1. Învaţă tot timpul. Asumă-ţi
responsabilitatea dezvoltării
tale personale; acesta este
secretul succesului în fiecare
aspect al vieţii. Cunoştinţele şi
experienţa sunt averea pe care
nu o vei pierde niciodată.

2. Fii optimist. Găseşte
aspectul pozitiv în orice.
Acceptă ceea ce nu poţi
schimba şi schimbă ceea ce
poţi, de fiecare dată când ceva
merită îmbunătăţit. Nu permite
circumstanţelor să-ţi dicteze
starea. Fă în aşa fel încât starea
ta să dicteze rezultatele.

3. Dă tot ce ai mai bun.
Dacă merită să faci ceva, atunci

merită s-o faci bine. Şi nu numai pentru rezultate bune, ci şi
pentru a nu-ţi pierde optimismul dacă lucrurile nu ies aşa cum
te aştepţi. Nu căuta drumul cel mai sigur, lipsit de riscuri. Fii
creativ în căutarea excelenţei!

4. Fii sincer. Nu face compromisuri în ceea ce priveşte
sinceritatea şi integritatea ta. Încrederea şi respectul celorlalţi
se câştigă greu, dar pot fi pierdute pentru totdeauna la cea
mai mică minciună. Fă din sinceritate una dintre valorile tale
fundamentale şi respect-o cu orice preţ.

5. Acceptă-ţi greşelile. Greşelile sunt esenţiale pentru
evoluţie. Ai de ales între curaj şi succes sau siguranţă şi
mediocritate. Greşelile îţi oferă oportunitatea de a învăţa, atâta
timp cât nu le repeţi. Dacă înveţi dintr-un eşec, bravo ţie!
Adoptă aceeaşi atitudine şi faţă de ceilalţi care învaţă din
greşeli. Iartă-i şi înţelege-i.

6. Acceptă schimbarea. Schimbarea face parte constant
din viaţă şi este integrată dezvoltării personale şi succesului.
Fii un adevărat lider prin iniţierea schimbării pozitive. Dacă
ţi-e teamă de schimbare înseamnă că ţi-e teamă să te dezvolţi
personal, întrucât să devii mai bun însemnă să te schimbi.

7. Dăruieşte. Caută să fii generos, milostiv, iubitor şi totuşi
umil, pentru că vei primi numai ceea ce alegi să oferi. Acesta
este secretul fericirii în viaţă.

8. Echilibru. Caută echilibrul pe toate palierele vieţii: în
familie, în relaţiile tale, în carieră, în afaceri, sănătate, timp
liber şi spiritualitate.

9. Găseşte-ţi motivaţia. Găseşte acele lucruri care te
entuziasmează şi acţionează conform lor. Ceea ce te
entuziasmează şi te motivează te va conduce mai repede
spre succes şi fericire şi va atrage lucrurile de care ai nevoie
ca să ajungi acolo. Acest tip de atitudine vine în sprijinul şi
integrează toate principiile de mai sus.

Învaţă, acceptă-te, dăruieşte, dă tot ce poţi şi vei
obţine ce-ţi doreşti!

Învaţă,
acceptă-te, dăruieşte
Îţi poţi schimba viaţa într-o clipă luând pur şi simplu decizia de a o face mai bună. Poţi
învăţa oricând ceva care să-ţi schimbe viaţa şi poţi începe să-ţi schimbi viaţa imediat.
Fiecare moment este un dar, iar şansa să faci o altă alegere vine spre tine în fiecare
secundă. Aşadar, alege şi permite ca viaţa ta să devină o sărbătoare!
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Locaţia
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga, situat în centrul
oraşului, pe Avda. Ortega y Gasset, 201 29006, la 9 km
distanţă de aeroport. Detalii despre locaţie sunt disponibile
pe www.fycma.com.

Perioada
Vineri, 27 şi sâmbătă, 28 februarie. Sâmbătă, 28 februarie,
va avea loc un banchet în onoarea distribuitorilor calificaţi la
Raliul European, nivelurile 1, 2 şi 3, şi Profit Sharing.

Eveniment

27 – 28 februarie

Raliul European Málaga 2009

Doar o lună şi jumătate ne mai
desparte de primul eveniment
important Forever Living Products
din 2009. O destinaţie specială, un
public ce se anunţă de pe acum
numeros şi entuziast, prieteni din
întreaga Europă. Málaga ne
aşteaptă cu „braţele deschise” şi
ne promite un spectacol de zile
mari, în care energia, voia-bună şi
entuziasmul vor fi la cote maxime.

Informaţii utile
� Biletul de participare asigură intrarea în sală în ambele
zile ale evenimentului.
� Distribuitorii calificaţi la Raliul European, nivelurile 2 şi 3,
şi la Profit Sharing vor avea cazarea asigurată de către
companie pentru 3 nopţi (de joi, 26 februarie, până
duminică, 1 martie), precum şi transferul cu autocarul de la
hotel la locaţia de desfăşurare a Raliului şi înapoi la hotel.
� Vom anunţa numele hotelului în care va fi cazată echipa
României de îndată ce ne va fi comunicat de către
organizatori.
� Cecurile Profit Sharing vor fi înmânate în ambele zile ale
evenimentului.
� În februarie, temperatura la Málaga este de 10 – 18
grade.

În 2008, la Budapesta, echipa ţării noastre a strălucit atât
la propriu, datorită sutelor de flacoane de Aloe Vera Gel
care se mişcau în ritmul muzicii, cât şi la figurat, datorită
felului în care ne-am manifestat bucuria de a fi părtaşi la un
eveniment de o asemenea anvergură. Această bucurie a
fost încununată de câştigarea trofeului Country Pride. Este
o reuşită care, la ceas aniversar pentru companie, ne
motivează să demonstrăm că putem mai mult şi ne
încurajează să dăm tot ce avem mai bun.

Hai România! De 10 ani suntem împreună
pentru succes şi doar împreună vom câştiga

Spirit Award!
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Info

SUCCESS DAY ANIVERSAR

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 418 765; 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.

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.

IMPORTANT

CUM AFLU SITUAŢIA PUNCTELOR CREDIT?

Vă aşteptăm pe 24 ianuarie,
la Sala Palatului din Bucureşti,

să sărbătorim împreună
10 ani de succes.
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Iuliana Alexandru Bucureşti Cristina & George Popescu
Nicolae & Margareta Chivu Bucureşti Laurenţiu Cioroiu
Laurenţiu Cioroiu Bucureşti Cristian Paraschiv
Măriuţa & Stoica Delistoian Bucureşti Iuliana Alexandru
Kuti Katalin & Bakó Ándrás Ilieni, CV Dinka István Levente
Doina Moinescu Bucureşti Nicolae & Margareta Chivu
Ioana Pufan Craiova Georgeta & Valeriu Radu
Viorica & Ştefan Roşu Târgovişte Niculina Ştefana
Elena Sava Focşani Luminiţa & Ionel Alban

Calificările lunii decembrie
România & Republica Moldova

MANAGERI SPONSORI

ASISTENT MANAGERI

SOARING MANAGERI SPONSORI

Elena & Ovidiu Velişcu Craiova Marcela & Ion Şerban

SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI

Dinka István Levente Braşov Bandi Attila & Izabella
Nicolai & Carmenica Haidăutu Dorohoi, BT Constantin & Tania Popa
Cristina & George Popescu Bucureşti Camelia & Daniel Dincuţă
Georgeta & Valeriu Radu Craiova Elena & Ovidiu Velişcu
Pavel & Aurica Rusu Botoşani Nicolai & Carmenica Haidăutu

Daniela Andreoiu Târgovişte Viorica & Ştefan Roşu
Felicia Beldean Cluj-Napoca Elena & Dorel Băieşu
Florentina & Ciprian Bontaş Bucureşti Camelia & Daniel Dincuţă
Elena Burcă Bucureşti Cristina & George Popescu
Marta & Ioan Ciobanu Botoşani Nicolai & Carmenica Haidăutu
Maria Dimofte Brăila Florina Bănică
Dragamér Veronka Ilieni, CV Toros Éva & Gábor
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Valentina & Dan Drăguş Cîndeşti, DB Florin & Carmen Stoica
Maria & Gheorghe Dumitraşcu Râmnicu-Vâlcea Paula & Claudiu Vasilescu
Carolina Dumitriu Focşani Vasilica Rotaru
Elena Eftimie Cojasca, DB Georgeta Cicioiu
Ionela Eftimie Cojasca, DB Elena Eftimie
Floarea Gavrilescu Suceava Georgeta Pînzaru
Ilie & Georgeta Ionescu Râmnicu-Vâlcea Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Mircea & Enikő Nădăşan Giarmata, TM Ion Savin
Ileana Oprişan Sighetu-Marmaţiei Cristina Herbil
Mariana Pădure-Radu Bucureşti Georgeta & Valeriu Radu
Elena Pîrnău Bucureşti Angela & Ion Tănase
Octavian & Elena Popescu Râmnicu-Vâlcea Maria & Gheorghe Popescu
Elena Şerban Râmnicu-Vâlcea Teodor Manole
Valerica & Adrian Soare Voluntari, IF Lidia & Marin Vasile
Toros Éva & Gábor Ilieni, CV Mocanu Erika & György
Mădălina Truşcă Craiova Petru & Emilia Truşcă
Nadeja Andriuţă Chişinău Sergiu Sevcenco & Valentina Musteaţă

Rodica & Leonid Vlas Chişinău Doina Moinescu

TOP 10 în funcţie de pc
non-manageriale realizate
în luna decembrie

SUPERVIZORI

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Valentin & Sonia Florescu
2. Bandi Attila & Izabella
3. Nicolai & Carmenica Haidăutu
4. Camelia & Daniel Dincuţă
5. Georgeta Cicioiu

6. Daniel & Maria Parascan
7. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
8. Constantin & Tania Popa
9. Cristiana & Eugen Dincuţă
10. Pavel & Aurica Rusu

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

6. Daniel & Maria Parascan (8)
7. Constantin & Tania Popa (11)
8. Petru & Emilia Truşcă (7)
9. Ramona & Dorin Vingan (9)
10. Cristiana & Eugen Dincuţă (nou)

11. Marcela & Ion Şerban (16)
12. Marilena & Teodor Culişir (13)
13. Niculina Ştefana (nou)
14. Valentin & Sonia Florescu (nou)
15. Mircea & Dana Olariu (10)

16. Szabó Éva (12)
17. Elena & Virgil Angelescu (nou)
18. Smaranda Sălcudean (nou)
19. Carina & Sebastian Iacătă (6)
20. Mihaela & Ion Dumitru (nou)

TOP 10 în funcţie de pc ale
noilor distribuitori realizate
în luna decembrie
1. Pavel & Aurica Rusu
2. Ioana Pufan
3. Laura & Dan Tatic
4. Constantin & Tania Popa
5. Marta & Ioan Ciobanu

6. Mădălina Truşcă
7. Dragamer Veronka
8. Doina & Neculai Iordache
9. Georgeta Cicioiu
10. Anca Rusu

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
Violeta & Liviu Haită
Doina & Dănuţ Hanganu
Genoveva Ianişevschi
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
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