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Mesajul Fondatorului Companiei

2008 a fost un an excepţional pentru Forever. Acum suntem mai puternici

ca niciodată. În ciuda crizei financiare care loveşte întreaga lume, noi

suntem norocoşi că ne putem bucura de creştere şi succes. Am fost foarte

încântat să văd că, prin devotamentul şi munca voastră, Forever Living Products a înregistrat creşteri semnificative în

fiecare regiune a globului. Datorită acestor creşteri am considerat că este oportun să realizăm importante schimbări în

staff, astfel încât să putem ţine pasul cu voi.

Să începem cu Africa. Operaţiunile de aici sunt conduse de Preşedintele Forever, Gregg Maughan, care a lucrat fără

odihnă pentru a ajuta afacerea să devină înfloritoare. Îi suntem recunoscători pentru munca depusă şi apreciem tot ceea

ce a făcut alături de echipa de Directori Generali din Africa. Dar, aşa cum spune şi Gregg, „a venit momentul să deleg

responsabilităţile din această regiune, ca să-mi pot concentra eforturile mai mult asupra aspectelor globale ale afacerii.”

Gregg a ales să-l delege pe Gary Shreeve, pe care unii îl cunoaşteţi de când era Director de Marketing. Înainte de a

ocupa această funcţie, Gary a fost Director Regional de Vânzări în Houston, Texas, şi a lucrat cot la cot cu distribuitorii

pentru a aduce această regiune în topul vânzărilor din America de Nord. Cunoaşte foarte bine afacerea noastră şi sunt

convins că va face o treabă excelentă. Îl felicităm pe Gary şi îi dorim mult succes în funcţia de Vicepreşedinte Forever

pentru Africa.

Suntem, totodată, încântaţi să anunţăm promovarea lui Jackson Adagala în poziţia de Director de Operaţiuni pentru

Africa. Mulţi dintre voi îl cunosc pe Jackson, care a ocupat funcţia de Contabil Şef pentru Forever Africa de Est şi a fost

o minunată gazdă a Raliului African din Nairobi, din 2008. Jackson îl va ajuta pe Gary să îmbunătăţească activitatea

din departamentele de operaţiuni şi contabilitate din toate ţările africane. Felicitări, Jackson, suntem convinşi că vei face

o treabă minunată!

Evident, departamentul nostru de marketing a suferit ca urmare a acestor promovări, aşa că suntem foarte încântaţi să

îi spunem „Bun venit!” unui om nou în Forever, Paul Muehlmann, noul nostru Director de Marketing. Paul a lucrat timp

de nouă ani în industria MLM şi aduce cu el o vastă experienţă în managementul la nivel corporativ şi poziţionarea pe

internet. CV-ul său abundă de succese şi aşteptăm cu nerăbdare să vedem schimbările pe care le va face pentru a duce

Forever la un alt nivel.

Suntem, de asemenea, încântaţi să anunţăm promovarea lui Dave Hall în postul de Senior Vicepreşedinte pentru Finanţe.

Dave este, de mult timp, un membru valoros al echipei noastre şi îi dorim să continue cu succes munca pe care o depune

cu atâta devotament în cadrul companiilor grupului Forever, inclusiv în Forever Resorts Africa de Sud.

Dave nu este singurul Vicepreşedinte care a fost promovat. Carl Zender, un alt membru al Comitetului Executiv, a fost

promovat ca Senior Vicepreşedinte pentru Vânzări în Statele Unite. Mulţi ani, Carl i-a ajutat pe directorii regionali de

vânzări din Nordul Statelor Unite, iar acum responsabilităţile sale se extind pe întregul teritoriu american.

Îi urăm „Bun venit!” în echipa Forever Europa şi lui Yves Hamon. Yves nu este nou în compania noastră. A lucrat pentru

Forever Franţa câţiva ani şi s-a dovedit a fi un foarte devotat şi priceput Director Financiar. Suntem încântaţi să vă

anunţăm că Yves a fost promovat în funcţia de Director de Audit Intern pentru Europa şi va fi în imediata subordine a

lui Dave Hall.

Nu în cele din urmă, vreau să vă anunţ că 2008 a fost un an bun şi pentru Forever Resorts şi, prin urmare, suntem

bucuroşi să vă anunţăm numirile lui Scott Gold şi a lui Matt Harvey în funcţia de Vicepreşedinte Regional. Aceşti doi

domni au lucrat din greu de-a lungul anilor ca Manageri Generali pentru Mormon Lake Lodge şi, respectiv, Fun Country

Marine şi au dovedit că sunt pregătiţi pentru această nouă provocare.

Ţelul nostru a fost, de la început, să contribuim atât din punct de vedere financiar, cât şi din punct de vedere al sănătăţii

la îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru distribuitorii noştri, un grup care astăzi a ajuns la peste 9,25 milioane de oameni

în peste 135 de ţări. Vă mulţumim fiecăruia că faceţi parte din familia Forever şi împărtăşiţi în continuare vestea despre

produsele noastre minunate şi despre oportunitatea fantastică pe care o oferă compania, astfel încât milioane de oameni

să poată trăi mai fericiţi şi mai sănătoşi!

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?
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 medicilor
consultanţi ai companiei”.
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”.

CUM POT AFLA BONUSUL
LUNAR
�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 2008 al Revistei
Forever.

SUCCESS DAY
Vă aşteptăm pe 14 martie,

la Sala Palatului din
Bucureşti.

Mai puternici ca niciodată
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Mesajul Directorilor Generali

Suntem într-un moment de vârf al istoriei Forever LivingProducts România. Echipa noastră a sărbătorit undeceniu de existenţă, un deceniu de succese, undeceniu de excelenţă. Munca noastră a dovedit în ţară şi în lume că
suntem o companie de top, o echipă cu totul specială. Aceste recunoaşteri extraordinare vi se datorează. Dar,
dincolo de orice reuşită materială, voi sunteţi şi veţi fi întotdeauna cea mai mare bogăţie a companiei.Prezenţa Vicepreşedintelui pe Europa, Aidan O’Hare, şi a Directorului de operaţiuni, Lenkey Péter la sărbătorirea
celor zece ani ne-a arătat aprecierea de care ne bucurăm şi susţinerea din partea staff-ului internaţional Forever.
Munca voastră devotată şi-a meritat din plin aplauzele, încurajările, felicitările. Datorită eforturilor voastre
susţinute, Forever România a devenit un exemplu. Avem cu toţii o responsabilitate foarte mare. Să fim şi de acum
înainte la înălţimea succeselor remarcabile pe care le-am atins. Iar a fi la înălţime înseamnă de fapt a lua mereu
în înălţime, a ne continua ascensiunea în ritmul şi cu energia incomparabilă care ne caracterizează ca echipă,
ca ţară.

Sigur, este o responsabilitate de grup. Dar fiecare dintre noi este complet liber să contribuie cu tot ce are mai
bun. Nu contează dacă abia am păşit pragul companiei sau avem deja o vechime considerabilă. Te afli cumva
la început de drum şi te întrebi cum ai putea să fii de folos tocmai tu, un simplu novice? În primul rând consumă
produsele. Doar entuziasmul personal datorat unei experienţe trăite are impact asupra oamenilor cărora le
vorbeşti. Faptele tale, rezultatele tale sunt discursurile pe care le aude şi le crede orice interlocutor. Ele povestesc,
de fapt, istoria victoriilor tale şi demonstrează că succesul este posibil, este la îndemâna noastră, a tuturor.
Împărtăşeşte-ţi cunoştinţele altora. Arată potenţialul unic pe care îl are această afacere. Aşa oferi şi celor care
nu s-au decis încă şansa de a face un pas care le poate transforma viaţa pentru totdeauna.Eşti Supervizor sau Asistent Manager? Continuă să aduci oameni noi în echipa ta. Ei dau stabilitate afacerii tale.
Ei sunt infuzia de energie de care ai nevoie.
Eşti deja Manager sau ai urcat pe o altă treaptă superioară? Poţi să bifezi pe lista de obiective următorul
program stimulativ Forever. Să lucrezi pentru el. Să îţi încurajezi colaboratorii să te urmeze. Acordă-le continuu
atenţie, încurajează-i, fii un lider de top. Calificarea la Profit Sharing şi Super Raliu este în puterea ta. De
asemenea prezenţa la Raliul European şi nu oricum, ci calificat la nivelul 3, este chiar obligatorie pentru un
campion între campioni, aşa cum eşti tu.
Forever Living Products România a avut stabilitate în cei zece ani pe care i-am încheiat triumfal. Te temi că va fi
greu să lucrezi în condiţiile actuale? Priveşte realitatea şi compară cu măsura corectă. Sunt companii care au
disponibilizat masiv oameni. Au pus deja în funcţiune bugetul de austeritate. Forever este, însă, în plin avânt. A
încheiat 2008 la un nivel foarte înalt de prosperitate, succes, siguranţă economică. Avem toate şansele ca
ascensiunea ţării noastre să continue. Nu obstacolele contează, ci felul cum transformăm pietrele pe care le
aruncă viaţa spre noi în treptele spre succes. Foloseşte momentul. Foloseşte posibilitatea de a-i ajuta pe oamenii
aflaţi acum în dificultate. Forever este mai mult decât o alternativă pentru cei care au rămas fără muncă. Este
un nou mod de viaţă, un nou tip de carieră, şansa unui destin care ne pune în valoare toate resursele personale
şi ne aduce beneficii fără limite.

Fii sigur că te afli în afacerea potrivită, la momentul potrivit. Einstein spunea: „Viaţa este ca mersul pe bicicletă.
Ca să-ţi menţii echilibrul trebuie să te afli mereu în mişcare.” La fel este şi succesul. Îl menţinem doar dacă îl
sporim, dacă înaintăm constant. Doar dacă ne deplasăm pe verticală. Cu siguranţă ţi-ai făcut planuri mari pentru
2009 şi le vei duce la bun sfârşit, deoarece eşti capabil de lucruri mari. Anul acesta este anul nostru. Putem
dovedi încă o dată că suntem excepţionali, putem să ne pregătim deja pentru deceniul unor succese care nu
suportă comparaţie cu nimic de până acum. Este în puterea noastră, este privilegiul nostru, este bucuria noastră
de a ne aduce contribuţia.

Cu drag,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

Pregăteşte-te pentru
cel mai bun an din
viaţa ta

Mesajul Fondatorului
Companiei &
Mesajul Directorilor
Generali

Informaţii despre noul
produs Forever Lean

Micile secrete ale
marilor lideri

Success Day

Câştigătorii concursului
Clean 9

Banchet aniversar

Daruri Forever
de 8 Martie

Calificările
lunii ianuarie

22--33

44

66

88

1133

1144

1166

1188
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Vera Meşter, Diamant-Safir Manager,
membru President’s Club s-a numărat
printre cei care au avut şansa să
consume primii acest incredibil produs.
Iată ce ne-a mărturisit:

“Dacă în primele zile când am consumat
produsul (o capsulă înainte de fiecare
masă) nu părea să se întâmple mare
lucru, pe nesimţite hainele îmi erau tot
mai largi şi, spre bucuria mea, hainele purtate înaintea sarcinii
au început să-mi vină din nou. Surpriza a fost cu atât mai mare
pentru mine şi familia mea, cu cât, în toată această perioadă,
mâncam normal, fără să fac prea multe sacrificii. Atunci am
realizat că FOREVER LEAN trebuie să fie cauza subţierii
mele! Aşa că, băieţi şi fete, nu mai staţi pe gânduri, puneţi-l în
geantă să-l aveţi la îndemână ori de câte ori doriţi să gustaţi din
preparatele preferate. Aşa scăpaţi şi de stres şi de centimetrii în
plus. Aşa puteţi purta îmbrăcămintea şi atitudinea necesare
pentru succesul exploziv pe care îl veţi avea în primăvara care se
apropie! Fiţi frumoşi şi supli cu FOREVER LEAN!”

Te-ai întrebat vreodată de ce mulţi dintre cei care îşi propun să urmeze cu stricteţe o dietă abandonează foarte repede? Pentru că a
slăbi înseamnă, de obicei, a renunţa la aproape toate alimentele care-ţi plac. Dacă acesta a fost motivul care te-a împiedicat până
acum să duci până la capăt o cură de slăbire, de astăzi nu mai ai nicio scuză! Cu noul FOREVER LEAN, cedarea în faţa tentaţiilor
culinare nu mai este sinonimă cu câteva kilograme în plus. De ce?

Pentru că FOREVER LEAN conţine:
�� extract de smochin indian (Opuntia ficus indica), cunoscut şi sub numele de nopal sau pară ţepoasă

- frunzele acestui cactus sunt bogate în fibre solubile ce împiedică absorbţia grăsimilor din alimentele consumate, grăsimi
care, în mod normal, s-ar depune în organism;

�� extract proteic din boabe de fasole albă (Phaseolus vulgaris)
- inhibă activitatea enzimei responsabile cu transformarea carbohidraţilor în zaharuri simple, încetinind astfel absorbţia
acestora la nivelul intestinului subţire. În absenţa acestui proces, carbohidraţii nu pot fi asimilaţi de către organism.
Rezultatul? Mai puţine calorii care să se depună!

�� crom
- mineral cu rol esenţial în reglarea nivelului de zahăr din sânge, astfel încât diminuează pofta de „ceva dulce”; 
- ajută la menţinerea metabolismului în parametri optimi.

FOREVER LEAN:
�� contribuie la blocarea absorbţiei caloriilor din lipide şi carbohidraţi;
�� reglează nivelul de zahăr din sânge, sprijinind buna funcţionare a metabolismului;
�� inhibă absorbţia caloriilor din zaharuri.

FOREVER LEAN + ALIMENTAŢIE SĂNĂTOASĂ + EXERCIŢII FIZICE = MAI MULTĂ ENERGIE = MAI MULTĂ SĂNĂTATE
= MAI MULTĂ VITALITATE

RĂSFAŢĂ-TE FĂRĂ SĂ TE ÎNGRAŞI

SLĂBEŞTE FĂRĂ SĂ RENUNŢI LA CEEA CE-ŢI PLACE

�� Cod 289
�� pc - 0,167
�� Preţ depozit 

- 21,71 Euro + TVA

�� Pret consumator 

- 35,16 Euro 
(TVA inclus)
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Stil de viaţă

De ce trebuie să fac mişcare şi să mănânc sănătos pentru a
pierde kilogramele în plus? Este o întrebare pe care ne-o punem cu
toţii atunci când vrem să începem o dietă. Există numeroase statistici
referitoare la numărul persoanelor supraponderale şi chiar obeze din
întreaga lume, iar cifrele pe care le dezvăluie nu sunt deloc
îmbucurătoare. Milioane de oameni suferă din această cauză şi sunt
supuşi unui risc crescut de a dezvolta în special afecţiuni cardiace.
Studiile de specialitate dezvăluie, însă, şi „partea plină” a paharului.
Chiar şi o scădere în greutate de doar 5 sau 10 procente poate aduce
beneficii importante asupra sănătăţii: scăderea nivelului de zahăr din
sânge, scăderea nivelului colesterolului şi a tensiunii arteriale. Mai
mult decât atât! Persoanele care au reuşit să slăbească au raportat şi
o ameliorare a stării generale a organismului şi a mobilităţii, precum
şi un nivel crescut de energie, bună dispoziţie şi încredere în sine.

Indiferent dacă ne dorim să putem purta din nou perechea favorită
de blugi ori să slăbim 10, 20 sau 30 de kilograme pentru a nu mai
suferi din cauza problemelor de sănătate, drumul către scopul
propus este acelaşi. Pentru a deveni o persoană în formă trebuie
să trăim şi să acţionăm ca o persoană în formă. Cum? Respectând
câteva sfaturi simple!

Persoanele în formă nu „sar” peste micul-dejun.
Deşi poate părea ciudat să afirmi că a
mânca mai mult te poate ajuta să
slăbeşti, cercetările au arătat că
persoanele care servesc în mod regulat

micul-dejun sunt ferite de „atacurile” de foame de pe
parcursul zilei. N-aveţi timp pentru un mic-dejun
complet? Încercaţi Fast Break Energy Bar, o alternativă
delicioasă şi hrănitoare, bogată în substanţe nutritive.

Persoanele în formă mănâncă de cinci ori pe zi.
Specialiştii în nutriţie ne sfătuiesc să nu lăsăm niciodată să
treacă mai mult de cinci ore între mese, iar persoanele în
formă respectă aproape fără să se gândească această
regulă şi aleg gustări sănătoase atunci când le este foame.
Dacă stilul de viaţă nu vă permite să
apelaţi la astfel de gustări, alegeţi fructe şi
legume proaspete sau nuci.

Persoanele în formă fac cel puţin 30 de minute de
mişcare zilnic.

Promiteţi-vă să respectaţi această regulă
şi, dacă vă simţiţi prea obosiţi pentru

exerciţii fizice, încercaţi Forever
Bee Pollen pentru un plus de
energie. Cercetările au arătat că
polenul de albine ajută la
menţinerea sănătăţii sistemelor
circulator, digestiv, imunitar şi
nervos.

Persoanele în formă beau multă apă.
Băuturile răcoritoare dulci şi
acidulate, cele alcoolice, chiar şi
cafeaua şi ceaiul îndulcite
furnizează organismului doar

calorii „goale”, fără nicio
valoare nutritivă. La fel ca
şi în cazul alimentelor, şi
băuturile le consumăm
tot din obişnuinţă. Tot ce
trebuie să facem, aşadar,
este să ne schimbăm

obiceiurile. Puteţi începe prin a
înlocui cafeaua de dimineaţă cu o
ceaşcă de Aloe Blossom Herbal
Tea.

Persoanele în formă consumă fructe şi
legume proaspete.

Sunt bogate în vitamine şi minerale esenţiale pentru
menţinerea sănătăţii organismului, precum şi în
antioxidanţi valoroşi în lupta împotriva efectelor nocive
ale radicalilor liberi. Totodată, nu este de neglijat
nici conţinutul lor
important de fibre, care
facilitează tranzitul
intestinal şi, implicit,
eliminarea toxinelor.
Având toate acestea în
minte, gustări precum
biscuiţi, napolitane sau
sticks-uri vor părea pur
şi simplu neapetisante.
Specialiştii recomandă cel puţin cinci porţii de fructe şi
legume proaspete pe zi. Dacă nu reuşiţi să respectaţi
această regulă, puteţi apela cu succes la Forever Nature’s
18.

Aşadar, începeţi să gândiţi şi să acţionaţi ca o persoană în formă. Nu va fi uşor, cel puţin la început, să renunţaţi
la vechile obiceiuri în favoarea celor sănătoase, dar odată ce veţi „prinde gustul” stilului de viaţă sănătos nu

veţi mai dori niciodată să vă întoarceţi de unde aţi plecat.

În august anul trecut am participat la Super
Raliul din Phoenix, iar când am revenit
acasă şi am urcat pe cântar, rezultatul a fost
dezastruos: 5-6 kilograme în plus. Nu
ne-am făcut prea mari probleme, fiindcă
ştiam că avem Forever Lean la îndemână.
Consumând câte 4 capsule pe zi, Aloe
Vera Gel, multă apă şi Aloe Blossom
Herbal Tea şi revenind la practicarea
exerciţiilor fizice, am reuşit să dăm de lucru

grăsimilor. După o săptămână am avut senzaţia că mi se remodelează
corpul, mă simţeam mai uşoară, mai plină de energie, ceea ce m-a
determinat să perseverez, dar nu oricum. Intrasem în competiţie cu soţul
meu, care avea şi el kilograme în plus. Am consumat şi Garcinia Plus,
am făcut mişcare zilnic şi rezultatele au fost pe măsură pentru amândoi.
Forever Lean ne-a convins că trebuie să-l recomandăm şi celor dragi.

Consumă şi tu FFoorreevveerr LLeeaann, pentru un stil de viaţă mai sănătos, şi spune-ne
cum a funcţionat!

Lucica & Gheorghe Tăbăcaru, Senior Manageri

M-am bucurat mult când a apărut produsul
FFoorreevveerr LLeeaann, era exact ceea ce aşteptam,
un „produs inteligent” care să ţină sub
control grăsimile şi glucidele din
alimentaţia mea. După lansarea produsului
la Super Raliul din Phoenix am stabilit, cu
convingere şi hotărâre, un program pe
care orice persoană, mai mult sau mai
puţin ocupată, cu mai multă sau mai puţină

voinţă poate să-l respecte. Zilnic, 4 capsule de Forever Lean, 100 - 150
ml Aloe Vera Gel şi 30 de minute de mişcare. Credeţi că a fost greu?
Deloc! A fost încurajator, pentru că rezultatele s-au văzut imediat.
Produsul face ceea ce spune, adică subţiază. Dispare senzaţia de
foame, ai suficientă energie, iar corpul revine la forma pe care ţi-ai 
dorit-o! Forever Lean va deveni preferatul nostru, al celor care ţinem la
imaginea de consilieri pentru un stil de viaţă sănătos. 

Maria Pop, Soaring Manager 



Când v-aţi decis să dezvoltaţi această afacere, cu siguranţă aţi pornit ladrum cu nişte planuri. Care erau acelea şi în ce măsură consideraţi că s-au realizat?

Este cert că, atunci când iei o hotărâre, este bine şi chiar trebuiesă ai un plan de acţiune sau chiar mai multe, dar la momentulacela planurile noastre erau doar pe perioade de timp scurte,erau planuri de formare şi creştere a unei echipe (şi spunformare pentru că există o diferenţă între formarea uneiechipei şi dezvoltarea unei echipe - formarea implicăobligatoriu instruire). Acţiunile noastre erau îndreptate atuncispre crearea unei baze solide a unei afaceri care să durezeForever, ceea ce credem noi că am reuşit să realizăm pânăacum.

Liderii sunt apreciaţi pentru felul în care ştiu să-i determine pe oameni sămeargă pe drumul succesului. Ce metodă de lucru folosiţi pentru aasigura succesul personal şi al echipei dumneavoastră? Este aceastămetodă aceeaşi cu cea de la începutul colaborării cu Forever LivingProducts România?

Înainte de toate, foarte important este ceea ce gândeşti tu,apoi produsul, graţie efectelor benefice pe care le are asupraorganismului, apoi Planul de Marketing unic, care îi ajută peoameni să aibă un stil de viaţă mai bun, mai împlinit (fărăpromisiuni exagerate şi nefondate). Toate acestea suntargumente care devin principala metodă de lucru atunci cândcrezi cu tărie şi le împărtăşeşti cu cei din jur, dar metodele delucru diferă întotdeauna de la persoană la persoană, iar pentruasta este foarte important să-ţi cunoşti oamenii din echipăşi, dacă ar fi să enumerăm doar câteva dintre cele maiimportante mijloace de lucru, cred că foarte importantesunt disponibilitatea ta pentru fiecare persoană în parte,corectitudinea, respectul şi afecţiunea.

Motivaţia este esenţială în acest tip de afacere, fără motivaţie nu se poatevorbi de reuşită. Ce metode folosiţi pentru a-i motiva pe membrii echipeidumneavoastră?

Prezentarea corectă a Planului de Marketing este şi va rămânecea mai puternică motivaţie, pentru că acolo avem descrisemodalităţile prin care fiecare poate obţine tot ceea ce a visatsau şi-a dorit vreodată dacă şi acţionează în această direcţie.Urmează apoi motivaţia utilizării produselor pentru tinepersonal şi pentru familie, instruirile săptămânale care se facpentru toată echipa. Şi nu în ultimul rând contează motivaţiilepersonale, o legătură foarte strânsă cu toată echipa, indiferentîn a câta generaţie se află o persoană.

Foarte multă lume se alătură Forever datorită produselor despre care audcă sunt foarte bune. Abia apoi ajung să privească Forever şi ca pe oafacere. Cum reuşiţi să-i faceţi pe oameni să privească Forever ca pe oafacere?

Da, este o întrebare mai specială. Aşa cum am mai spus,contează foarte mult ce gândeşti tu personal şi ce demonstreziprin exemplul personal. Cum se poate să nu priveşti Forever cape o mare afacere atâta timp cât nu trebuie să investeşti niciunban, dar poţi câştiga cât doreşti, atâta timp cât nu trebuie să teocupi de plăţi pentru salarii la angajaţi, atâta timp cât nu teocupi de aprovizionare şi transport, pentru că altcineva o facepentru noi, faptul că poţi călători pentru a-ţi cunoaştepartenerii de afaceri în fiecare dintre toate cele 135 de ţări undecompania este prezentă şi lista poate continua. Noi considerămcă este cea mai mare oportunitate chiar şi din prisma faptului căputem pune capul pe pernă liniştiţi noaptea şi probabil că astase vede şi se transmite şi echipei.

Unul dintre aspectele importante în reuşita afacerii Forever este să teconcentrezi asupra echipei non-manageriale. Având în vedere că decâţiva ani sunteţi pe locul întâi în clasamentul punctelor non-manageriale, spuneţi-ne cum reuşiţi să vă menţineţi pe primul loc deatâta timp şi care credeţi că este secretul reuşitei în această afacere?
Într-adevăr este un mare secret, pe care o să-l împărtăşim acum:se numeşte MUNCĂ de Asistent Supervizor Activ pe care să ofaci cu aceeaşi pasiune, loialitate şi disponibilitate tot timpul!Apoi mai sunt constanţa pe care trebuie să o ai în acţiunile pecare începi să le faci, fie cu o singură persoană, fie cu echipa,organizarea şi pregătirea riguroasă, o planificare foarte exactăşi controlată şi participarea noastră la orice acţiune Forever,pentru a fi aproape de colaboratori, pentru a fi informat tu înprimul rînd şi apoi pentru a putea da mai departe informaţiilecelor din echipă.

Maria & Daniel Parascan, Senior Manageri
Membri President’s Club

Micile secrete
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Oamenii de afaceri care au succes trebuie să aibă micile lor secrete, pe care nu le împărtăşesc

nimănui. Cel puţin aşa cred cei mai mulţi oameni. În paginile care urmează puteţi citi câte un

interviu cu două dintre cele mai de succes familii de distribuitori care au ales să dezvolte afacerea

Forever: Maria & Daniel Parascan, Senior Manageri, care ocupă locul întâi în topul celor mai buni

distribuitori în funcţie de punctele non-manageriale şi Aurel & Vera Meşter, Diamant-Safir

Manageri, care sunt în fruntea podiumului celor mai buni distribuitori în funcţie de punctele totale.
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Un sfat pe care Rex ni-l propune este să îmbrăţişăm

schimbarea, să nu ne temem de ea. Vă propuneţi să

schimbaţi ceva în tehnica de lucru actuală? De ce

da? Sau de ce nu?

Pe tot parcursul vieţii, schimbarea este

indispensabilă progresului. Rezistenţa la

schimbare înseamnă plafonare. 2009 este

anul cel mai favorabil pentru dezvoltare şi,

din acest motiv, ne-am propus să facem

câteva schimbări sub motto-ul “Mai puţine

vorbe şi mai multe fapte!”:

�� Vrem să transformăm criza economică

într-o oportunitate, astfel încât să  sponso-

rizăm din ce în ce mai mulţi distribuitori; 

�� Vrem să scurtăm timpul de expunere din cadrul prezentărilor,

astfel încât să ne rămână mai mult timp pentru interacţiune şi

discuţii libere;
�� Vom încerca să aplicăm principiul Paretto: 80% din timp

investit în 20% dintre distribuitori, adică aceia care

demonstrează practic interesul lor pentru Forever – “Clubul

viitorilor Manageri!”
�� Vom începe să folosim din ce în ce mai mult internetul,

conform Politicilor Companiei, pentru prezentări la distanţă,

sponsorizare internaţională.

Pentru ca toate acestea să fie posibile, schimbarea trebuie să

înceapă din interior, întrucât înainte de explozie trebuie să aibă

loc o implozie.

Este bine cunoscut faptul că majoritatea oamenilor devin distribuitori

Forever atunci când doresc să schimbe ceva în stilul lor de viaţă. Pe

dumneavoastră ce v-a determinat  să vă alăturaţi acestei companii? 

Aşa cum am mai afirmat, ne-am

alăturat familiei Forever pentru a avea

grijă de sănătatea noastră şi a celor

dragi, pentru a avea siguranţă finan-

ciară şi pentru a fi cu adevărat liberi în

deciziile şi acţiunile noastre. Conside-

răm că, fără acestea, oricine este limitat

în a se ajuta pe sine şi pe cei din jurul

său. “Bunele intenţii” nu sunt suficiente.

Pentru realizarea visurilor şi pentru a

contribui la binele celorlalţi mai sunt

necesare şi resurse. Libertatea pe care

ne-o oferă Forever este visul nostru

dintotdeauna, vis pe care continuăm

să-l împărtăşim tuturor. Forever asigură un mediu sănătos, curat

şi optim pentru împlinirea celor mai nobile aspiraţii.

Care este sfatul dumneavoastră, ca lideri de top, pentru distribuitorii

Forever care se află la început de drum?

“Mai puţine vorbe şi mai multe fapte!” Acţionaţi cu deplină

încredere, rulând cu viteză legală pe autostrada Forever, care vă

stă la dispoziţie. Bucuraţi-vă de călătorie, pentru că ea vă duce

acolo unde v-aţi propus. Nu a fost niciodată un moment mai

prielnic. Folosiţi avantajul creat pentru voi! Forever este soluţia

pentru cele două mari crize mondiale: sănătatea şi finanţele. Nu

în ultimul rând, este o soluţie pentru problema însingurării

oamenilor, deoarece aici poţi găsi prieteni minunaţi.

Sunteţi oameni de afaceri de succes şi aveţi o familie

completă şi fericită. Cum reuşiţi să armonizaţi

afacerea cu familia fără ca nimeni să aibă de suferit?

Aceasta este mereu o provocare pentru oamenii

de afaceri ai secolului XXI şi mulţi dintre aceştia

nu au reuşit să-i facă faţă. În Forever, însă,

lucrurile stau cu totul altfel. Familia face parte

din afacere: gândim, planificăm, acţionăm şi ne

bucurăm împreună de un stil de viaţă liber, şi

când muncim şi când călătorim. În niciun caz

familia nu va avea de suferit aici. Dimpotrivă,

satisfacţiile sunt întotdeauna mai mari. Şi mai e

ceva: atunci când faci ce-ţi place, nu mai simţi că

munceşti! Dezvoltaţi această afacere alături de

familie şi bucuraţi-vă împreună, căci viaţa este

prea scurtă pentru a fi trăită departe de familie! Şi apoi, totul este

mai uşor când, cu mic cu  mare, contribuie fiecare! Nu uitaţi marea

afirmaţie: “A ne strânge laolaltă este un început. A rămâne

împreună este un progres. A lucra împreună este un succes!”

Produsele Forever sunt totodată şi instrumentele afacerii noastre. Care

credeţi că este modul cel mai eficient în care putem folosi aceste

instrumente ca să ne creştem afacerea? 

Datorită produselor, activitatea pe care o desfăşurăm ne oferă

satisfacţii multiple şi numeroase oportunităţi de contact.

Calitatea lor excepţională ne oferă siguranţă în faţa

consumatorilor, iar varietatea gamei răspunde nevoilor

complexe de îngrijire a sănătăţii şi frumuseţii. Produsele Forever

ne ajută tot mai mult pe măsură ce le consumăm, le cunoaştem,

le îndrăgim şi le împărţim cu alţii. Recomandarea lor trebuie să

vină din convingere, iar convingerea vine în urma folosirii lor. Ca

o cheie a succesului, produsul Forever trebuie să se regăsească

atât în poşeta doamnelor, cât şi în bordul

maşinii, în baia sau bucătăria casei, cât şi în

darurile pe care le facem cu diverse ocazii. Pe

măsură ce posibilităţile cresc, nu trebuie să

lipsească un Touch of Forever din port-

bagajul maşinii, alături de Flipchart şi

mapele de înscriere. În timp ce serveşti un

ceai Forever cu un prieten, sau te bucuri de

un masaj cu Relaxation Massage Lotion,

răspândind parfumul de lavandă, transmiţi

mesajul Forever fără eforturi prea mari!

Consumatorii mulţumiţi sunt cei care ne

motivează să nu ne oprim şi să le oferim, pe

lângă calitatea produselor, o consiliere

profesională care să-i ajute să obţină cele mai bune rezultate

personale şi, de ce nu, posibilitatea să-şi ajute apropiaţii,

devenind la rândul lor oameni de succes în Forever. Ceea ce oferă

produsele Forever este ideal pentru sănătate şi o viaţă de

calitate. 

Având ca partener o companie care este lider mondial în

domeniul său de activitate, depinde doar de voi să faceţi din anul

2009 anul libertăţii Forever pentru familia voastră. Vă dorim

binecuvântări maxime tuturor!

Aurel şi Vera Meşter, Diamant-Safir Manageri

Membri President’s Club

ale marilor lideri

Vă mulţumim că ne-aţi împărtăşit din secretele care stau la baza succesului de care vă bucuraţi alături de
extraordinarele dumneavoastră echipe şi vă dorim ca anul 2009 să vă aducă împlinirea ţelurilor pe care vi le-aţi propus!



Dragi distribuitori,
Dragi angajaţi,
Dragii mei Dóra şi Gábor,

Vreau să vă felicit pe toţi cu
ocazia acestei aniversări
minunate. Mi-ar fi plăcut să fiu
alături de voi în Bucureşti, să
sărbătorim împreună această
reuşită. Inima mea şi cele mai
sincere gânduri sunt acolo,

împreună cu voi. În toţi aceşti 10 ani, România a fost
una dintre cele mai valoroase ţări pentru Forever Living
Products, iar acum, când vă pregătiţi să zburaţi spre noi culmi, vă
doresc succes deplin.
La ceas aniversar, vă rog să păstraţi mereu în minte principiile
fundamentale ale companiei, care v-au ghidat şi până acum.
Împărtăşiţi şi celorlalţi această oportunitate minunată şi astfel le veţi
dărui speranţă, sănătate şi prosperitate. Nu uitaţi să le mulţumiţi
celor care v-au ajutat de-a lungul vremii, iar pe măsură ce reflectaţi
la trecut, concentraţi-vă să planificaţi viitorul.

Această aniversare nu este o linie de sosire ci, mai degrabă, o
piatră de temelie. Tocmai aţi turnat fundaţia, iar acum este
momentul să construiţi. Mai sunt atât de multe de făcut. Sunt atât
de mulţi oameni pe care să-i cunoaştem, cărora să le dăruim
sănătate şi să le arătăm cum se pot bucura de această
oportunitate.

Vă doresc să aveţi un Success Day minunat şi o aniversare
fericită! Aştept cu nerăbdare să vă revăd pe toţi la Málaga, în
Spania, la următorul Raliu European.

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan

Gazde: Maria & Daniel Parascan
Senior Manageri

Gazde: Valentin & Sonia Florescu
Manageri

Evenimentul Success Day din 24 ianuarie a reprezentat, după deschiderea porţilor Forever Living Products în România, cel mai important
moment din istoria companiei în ţara noastră. Zece de ani de succes, de muncă încununată cu satisfacţii, de amintiri frumoase şi rezultate
remarcabile. A fost un eveniment grandios, un punct de referinţă în reuşita fiecăruia dintre noi. Am sărbătorit împreună în stilul nostru
binecunoscut şi, chiar dacă Rex nu a putut ajunge la sărbătoarea noastră, a fost cu sufletul alături de noi. Iată scrisoarea pe care ne-a trimis-o
în ziua evenimentului:

aniversar
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Eveniment

Felicitări tuturor celor care au participat la organizarea

acestei festivităţi, precum şi tuturor celor care au fost

prezenţi la acest eveniment. Am avut parte de o zi cu

încărcătură emoţională şi informaţională extraordinară.

Mesajul Directorilor Generali, Dóra şi Gábor Szőcs, a fost

mai motivant ca niciodată şi ne-a pregătit pentru anul în

care abia am intrat. Eleganţa, umorul şi buna dispoziţie a

familiilor gazdă, Daniel & Maria Parascan şi Valentin &

Sonia Florescu, ne-au menţinut permanent în formă.

Discursurile celor doi invitaţi speciali, Aidan O’Hare,

Vicepreşedinte pentru Europa, şi Lenkey Péter, Director de

Operaţiuni pentru Europa, ne-au fermecat. Concursul de

machiaj Sonya ne-a arătat cât de frumoase şi de puternice

sunt româncele, dar pentru mine cel mai motivant a fost

momentul corului Managerilor. A fost o mare surpriză pentru

mine să văd o parte dintre Managerii români, printre care

şi pe Aurel Meşter, Diamant-Safir Manager, formând o

echipă, purtând cu mândrie costumaţia “Forever Love Team”

şi sincronizându-şi gesturile perfect. M-au uimit şi am realizat

că, pentru a fi solist în „corul Managerilor”, trebuie să-ţi

armonizezi perfect acţiunile şi gândurile cu cele ale

echipei. Sunt convinsă că acest Success Day ne-a ajutat

pe mulţi să ne dăm seama ce ne oferă cu adevărat

compania şi să acţionăm pentru a îndeplini ceea ce am

scris în cartea visurilor.

Livia Stoenică, Asistent Manager

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Lenkey Péter
Director de operaţiuni
pentru Europa

Aidan O’Hare
Vicepreşedinte pentru
Europa
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Manageri

Baletul “Dansez pentru tine”

Trupa de dans Bimbam



Asistent Supervizori
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Maria Parascan
Senior Manager

Daniel Parascan
Senior Manager

Novák Eduard
Vicecampion paralimpic

Pionierii Forever România Varga Csaba & Viorica, Soaring Manageri

Aurel Meşter
Diamant-Safir Manager

Asistent Manageri

Vlad Miriţă Nico



Corul Managerilor

Supervizori
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Echipa Moldovei, cea mai bună galerie

Calificări Raliul Mondial

Elena & Ovidiu Velişcu, Soaring Manageri

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion, Senior Manageri

Edi Leancă

Câştigătorii tombolei

Constantin & Tania Popa, Safir Manageri

Szabó Jószef
Safir Manager

Gizella Botiş
Diamant-Safir Manager

Marius Botiş
Diamant-Safir Manager



Le mulţumim din suflet gazdelor noastre, familiile Maria
& Daniel Parascan, Senior Manageri şi Valentin &
Sonia Florescu, Manageri, pentru că ne-au ajutat să
organizăm un eveniment mai solicitant ca niciodată.
Le mulţumim, de asemenea, cu drag invitaţilor noştri
speciali: Gizella & Marius Botiş şi Szabó József,părinţii echipei Forever din România, Aidan O’Hare,Vicepreşedinte pentru Europa şi Lenkey Péter, Directorde Operaţiuni pentru Europa. Totodată le mulţumimşi speakerilor datorită cărora evenimentul nostru afost o adevărată sărbătoare. Vă felicităm din sufletpe toţi cei care, la ceas aniversar, aţi mai urcat otreaptă în Planul de Marketing şi vă dorim succeseşi mai mari în 2009.President’s Club 2009

Cei mai buni distribuitori ai anului 2008

La Sonya Make-up Contest am descoperit o
atmosferă de căldură, veselie, optimism şi entu-
ziasm. S-au legat prietenii frumoase, am făcut
schimb de experienţă şi am învăţat o mulţime de
secrete despre multiplele tipuri de machiaj ce pot fi
realizate cu ajutorul produselor din gama Sonya.
Această gamă de produse merită mult mai mult
promovată datorită calităţilor ei unice. Mă simt
extrem de onorată să reprezint Forever România
la concursul european de la Málaga şi îmi
doresc să mă ridic la nivelul aşteptărilor!

Paula Vasilescu, Manager
Câştigătoarea locului întâi
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Câştigătoarea locului II
Câştigătoarea locului III



„Pe 28 septembrie 2008
am decis să mă înscriu la
concursul Clean 9. A
doua zi m-am dus la
Centrul de Distribuţie din
Arad, m-am cântărit, am
achiziţionat pachetele
Clean 9 şi Lifestyle 30,
iar pe 1 octombrie am
început programul pentru
controlul greutăţii. Aceste
pachete sunt fantastice,
pentru că am slăbit fără
să mă înfometez, iar pe
toată durata curei de slăbire am fost
plină de energie. Pe 15 ianuarie 2009, adică după trei luni
şi jumătate, acelaşi cântar din Arad arăta cu douăzeci şi
cinci de kilograme mai puţin. În plus, toată lumea îmi spunea
că am întinerit. Nu pot să spun decât că sunt foarte fericită.
Acum port haine cu zece numere mai mici decât înainte. Am
trecut de la măsura 56 la 46, pentru că circumferinţa taliei
mele s-a micşorat cu douăzeci de centimetri. Este adevărat că
am avut parte şi de sprijin în atingerea ţelului meu. M-au
ajutat foarte mult familia, colaboratorii şi mai ales cei care nu
au luat în serios dorinţa mea de a reuşi. Ei au fost motivaţia
mea.”

„Aş putea începe prin a spune că pachetele Clean 9 şi
Lifestyle 30, care împreună formează un tot unitar, mi-au
schimbat viaţa. Înainte să le folosesc eram destul de gras şi
oboseam foarte repede, chiar şi când mergeam. Îmi
amorţeau muşchii şi mă simţeam foarte obosit fără să depun
vreun efort. Acum, după ce am slăbit douăzeci de
kilograme în mai puţin de trei luni, mă simt mult mai energic.
Nivelul de încredere în mine însumi mi-a crescut simţitor, iar
moralul meu nu mai este la pământ. Simt, chiar, că oamenii
mă privesc cu ochi mai buni. De aceea recomand tuturor
celor care au declarat război kilogramelor să folosească
aceste produse cu încredere şi să facă sport ori de câte ori
au ocazia, indiferent că o fac pentru a se menţine în formă
sau pentru a scăpa de kilogramele în plus. Mişcarea, alături
de programele pentru controlul greutăţii Clean 9 şi Lifestyle
30 de la Forever Living Products merg mână în mână şi nu vă

pot dezamăgi.”

Péntek Andrea este din Oradea şi, împreună cu soţul său
Árpád, a atins nivelul de Asistent Manager în Planul de
Marketing Forever. Are două fiice şi într-o zi a decis să
redevină ea , cea din prima tinereţe. S-a înscris cu
încredere în concursul Clean 9 şi Lifestyle 30 şi, graţie
ambiţiei care o caracterizează, a mers până la capăt. A
obţinut marele premiu la
categoria femei: un laptop de
ultimă generaţie.

Kilogramele n-au nicio şansă cu

Concursul Clean 9 şi Lifestyle 30 a avut doi câştigători
absoluţi. Dacă Péntek Andrea a obţinut locul întâi la
categoria femei, în fruntea podiumului bărbaţilor s-a
aflat Ionuţ Alexandru Rogojan. Ionuţ are 20 de ani, iar
programele pentru controlul greutăţii de la Forever l-au
ajutat să-şi recapete încrederea
în sine.
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10 ani de existenţă reprezintă o piatră de hotar

pentru orice companie. Pentru Forever Living

Products România, aceşti 10 ani înseamnă multă

muncă, o echipă unită, rezultate uimitoare şi multe

realizări. Sâmbătă, 24 ianuarie 2009, Forever

România a organizat un banchet de cinci stele în

onoarea celor mai buni colaboratori. În prezenţa lui

Aidan O’Hare, Vicepreşedinte pentru Europa, şi a lui

Lenkey Péter, Director de Operaţiuni pentru Europa,

am sărbătorit în stil mare 10 ani încununaţi de succes.
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Cumpără
o trus\
AROMA
SPA

COLLECTION și vei primi
în dar UN SET CU

ACCESORII
DE BAIE care
vor aduce
Spa-ul la tine
acas\.

Cumpără orice produs din
gama SONYA COLOUR
COLLECTION [i UN
PARFUM 25th
EDITION FOR
WOMEN și vei primi
în dar O GEANT|
MODERN| PERSONALIZAT|, O
OGLIND| [i UN ACCESORIU DE
MACHIAJ SONYA.

Cumpără un
set SONYA
SKINCARE
COLLECTION și
vei primi în
dar O EȘARFĂ
DE MĂTASE
într-o cutie de
cadou
elegantă.

În martie, femeile şi mai cu seamă mămicile sunt personajele principale. Poate şi din cauză că primăvara este anotimpul prospeţimii, al
gingăşiei, al frumuseţii naturii şi al culorii, atribute care fac parte, totodată, şi din natura femeii. Haideţi să sărbătorim femeia şi să ne
exprimăm dragostea faţă de cele mai importante persoane din viaţa noastră, fie ele mămici, surori, soţii sau prietene. Forever Living
Products le-a pregătit cadouri speciale, care vor aduce bucuria pe chipul lor. Orice femeie se va simţi apreciată şi iubită dacă va primi în
dar unul dintre cadourile Forever, alături de un mărţişor şi un buchet de ghiocei. Pe durata lunii martie vă aşteptăm să descoperiţi
cadourile în centrele de distribuţie Forever. Promoţia este valabilă în perioada 2-31 martie în limita stocului disponibil.

Promoţii de primăvară
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Programul şi adresele
centrelor de distribuţie

Luni 12 - 20 Marţi, Joi, Vineri 9 - 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.

Începând din luna februarie, în zilele de miercuri
centrele de distribuţie vor fi deschise între orele 9 - 19.

� 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.

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?

1. Forever Lite Vanilla
2. Forever Lite Ultra Chocolate
3. Forever Lite Chocolate
4. Forever Calcium
5. Aloe Blossom Herbal Tea
6. Forever Freedom
7. Forever A–Beta–CarE
8. Forever Aloe Bits N’ Peaches
9. Aloe Berry Nectar
10. Forever Active Probiotic
11. Bee Propolis
12. Bee Pollen

13. Forever Lite Ultra Vanilla
14. Forever Kids
15. Royal Jelly
16. Fields of Greens
17. Forever Echinacea Supreme
18. Forever Garcinia Plus
19. Forever Garlic-Thyme
20. Forever Gin-Chia
21. Forever Ginkgo Plus
22. Forever Lycium Plus

Ne bucurăm să vă anunţăm că
următoarele produse sunt disponibile

şi în centrul de distribuţie Forever
de la Chişinău, Republica Moldova.

Vă mulţumim
pentru

încredere şi
răbdare şi
VĂ DORIM

MULT
SUCCES!

NOU
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Vasilica Rotaru Focşani Liliana & Ion Tapalagă
Liliana & Ion Tapalagă Focşani Elena Sava
Nadejda Andriuţă Chişinău Sergiu Sevcenco & Valentina

Musteaţă

Calificările lunii ianuarie
România & Republica Moldova

MANAGERI SPONSORI

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI

Nicolae & Margareta Chivu Bucureşti Laurenţiu Cioroiu
Kengyel Judit & Iuliu Satu-Mare Miszig Mihaela

Constantina Agiu Bucureşti Andreea Agiu
Andreea Agiu Bucureşti Ramona Stancu
Maria Andrei Timişoara Nicoleta Sima
Liliana Aniţei Iaşi Constantin & Tania Popa
Livia Bălan Timişoara Maria Andrei
Gabriela & Alin Bocăeţi Timişoara Oana Seleţchi
Nicolina & Marin Chivu Bucureşti Dorina & Ioan Suciu
Lucian Cioroianu Craiova Ecaterina & Romulus Cioroianu
Cristina Cristache Constanţa Iusuf Timurlenc
Gheorghe & Sorina Dejan Săcele Elena & Gheorghe Balcanu
Constantin & Doiniţa Diţoiu Bucureşti Carina & Sebastian Iacătă
Rina Dobrică Craiova Mioara & Florea Stănucă
Marcel & Anişoara Dupu Dorohoi Pavel & Aurica Rusu
Maria Farca Bucureşti Nicolae & Margareta Chivu
Natalia Gîscă Focşani Carolina Dumitriu
Maria & Toma Haţegan Alba-Iulia Radu Haţegan
Iusuf Timurlenc Constanţa Iuliana Popescu
Liliana Moraru Bucureşti Constantin & Doiniţa Diţoiu
Eleonora & Mihai Moraru Huşi Liliana Moraru
Anca Rusu Botoşani Pavel & Aurica Rusu
Oana Seleţchi Timişoara Livia Bălan



F O R E V E R | România & Republica Moldova | februarie 2009 | 118 19foreverliving.com

Oana Serghie Câmpulung Veronica Vlad
Costel-Florin & Violeta Sfecliş Botoşani Mihai Cilibiu
Nicoleta Sima Timişoara Elisaveta Sima
Ramona Stancu Bucureşti Florentina & Benone Gavrilescu
Felicia Tilici Bacău Viorica & Neculai Bărdaşu
Cristina Vlad Buftea Eleonora & Mihai Moraru
Veronica Vlad Buftea Cristina Vlad
Jana Andriuţă Chişinău Nadejda Andriuţă

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

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Maria & Daniel Parascan
2. Valentin & Sonia Florescu
3. Mariana & Silviu Ursu
4. Cristina & Gheorghe Farcaş
5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

6. Zenovia & Cătălin Riglea
7. Cristina & Ilie Iscrulescu
8. Gabriela & Vasile Ghivirigă
9. Luminiţa & Ionel Alban
10. Estera & Ioan Cuzdriorean

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna ianuarie,
(locul din luna precedentă)
1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Vajda Katalin (4)
3. Maria Pop (3)
4. Daniel & Maria Parascan (6)
5. Camelia & Daniel Dincuţă (2)
6. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (5)
7. Ramona & Dorin Vingan (9)

8. Petru & Emilia Truşcă (8)
9. Szabó Éva (16)
10. Mircea & Dana Olariu (15)
11. Marilena & Teodor Culişir (12)
12. Constantin & Tania Popa (7)
13. Smaranda Sălcudean (18)
14. Kele Mónika (nou)

15. Marcela & Ion Şerban (11)
16. Doina & Dănuţ Hanganu (nou)
17. Cristiana & Eugen Dincuţă (10)
18. Derzsi Sámuel & Etelka (nou)
19. Carina & Sebastian Iacătă (19)
20. Aurel & Cornelia Durigă (nou)

TOP 10 în funcţie de pc
ale noilor distribuitori
realizate în luna ianuarie
1. Laura & Dan Tatic
2. Carmen & Gabriel Larion
3. Liliana Aniţei
4. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
5. Cristina & Ilie Iscrulescu

6. Ioana Antohi
7. Constantin & Tania Popa
8. Cristina Cristache
9. Cristina & Gheorghe Farcaş
10. Rodica & Ghiţă Codoban

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
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

SUPERVIZORI SPONSORI



� Distribuitorii calificaţi la nivelurile 2 şi 3 vor fi cazaţi la
hotelul Los Monteros, situat în Marbella (MARBELLA - COSTA
DEL SOL, Urb. Los Monteros, km 187 Marbella. Tel: +34 95
277 17 00).
� În holul hotelului vor exista birouri de informare Forever,
începând de la ora 8:00 a.m., de unde distribuitorii calificaţi
la nivelurile 2 şi 3 îşi vor ridica brăţările, ecusoanele nominale
si cadoul din partea companiei.
� Distribuitorii calificati la nivelul 1 se vor înregistra şi îşi
vor ridica brăţările, ecusoanele nominale şi cadourile
din partea companiei între orele 9:00 – 11:00, numai
vineri, 27 februarie, de la biroul Forever din incinta
Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (Avenida José
Ortega Y Gasset 20129006 Malaga), unde se va desfășura
Raliul.
� Organizatorii asigură transferul de la hotel la locul de
desfăşurare a Raliului şi înapoi la hotel pentru distribuitorii
calificaţi la nivelurile 2 şi 3, în ambele zile ale Raliului.
�Ţinuta pentru ambele zile ale evenimentului este compusă
din vestă galbenă şi flacon de Aloe Vera Gel cu lanternă.

� Programul Raliului este: vineri, 27 februarie, între orele
13:00 – 19:00; sâmbătă, 28 februarie, între orele 11:00 –
17:00.
� Sâmbătă, 28 februarie, va avea loc o petrecere în
onoarea distribuitorilor calificaţi la Raliul European
(nivelurile 1, 2 şi 3) şi Profit Sharing. Luând în considerare
numărul mare de calificaţi din toate ţările europene,
petrecerea va avea loc tot la Palacio de Ferias y Congresos,
în pavilionul 2. Prin urmare NU va exista transfer de la
locaţia Raliului la Hotel înainte de petrecere.
� Biletul de Raliu asigură participarea în ambele zile ale
evenimentului. Distribuitorii calificaţi la Raliul European
(nivelurile 1, 2 şi 3) şi Profit Sharing vor primi atât brăţări, cât
şi bilete. Este obligatorie prezentarea biletelor pentru
accesul în sala unde se va desfăşura Raliul.

Doar împreună, acţionând ca o echipă unită şi
puternică, vom aduce acasă trofeul Spirit Award,
transformând astfel Raliul European din Spania într-o
întâlnire de neuitat!

Raliul European

Marele eveniment european al anului se apropie cu paşi repezi. Vă prezentăm
în continuare câteva detalii importante transmise de organizatori.
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