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Paşte Fericit!

Happy Easter!

Kellemes Husveti Unnepeket!‘ ‘ ..
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Mesajul Fondatorului Companiei

Am auzit de mai multe ori de-a lungul timpului expresia „dacă nu este

distractiv înseamnă că greşeşti undeva”. Am folosit-o chiar eu de

nenumărate ori în ultimii treizeci de ani şi de fiecare dată a fost o

expresie potrivită, dar niciodată mai potrivită decât acum. Deşi citesc aceleaşi ziare şi mă uit la aceleaşi emisiuni

de ştiri, aud din ce în ce mai multe veşti proaste şi lucruri care nu merg bine în economia noastră şi a lumii. Suntem

departe de a trăi într-o lume perfectă şi foarte multe familii nevinovate din întreaga lume sunt victime ale acestei

crize. Aş vrea, totuşi, să ne întoarcem privirile de la această situaţie şi să vă sugerez un alt mod de a vedea lucrurile.

Ştiu că multora dintre voi vă este greu, poate, să vă imaginaţi că primăvara este aproape, întrucât în multe părţi ale

lumii temperaturile de afară încă au valori negative, iar soarele nu s-a mai arătat de foarte mult timp. Vă garantez,

însă, că primăvara este aproape şi întreaga natură abia aşteaptă să reînvie. Robin Williams, celebrul actor de

comedie, a spus-o perfect: „Primăvara este felul în care natura ne invită să petrecem”. În următoarele câteva

săptămâni vom putea vedea exemple ale unei asemenea petreceri peste tot. Zăpada se va topi, lăsând să renască

peisajele luxuriante. Vom putea vedea mieluşei zburdând pe pajiştile proaspete şi verzi. Ne vom bucura de o

simfonie de culori care taie răsuflarea, pe măsură ce florile sălbatice se întrec să atragă atenţia albinelor. E ca şi

cum ne-am afla la începutul unui nou sezon de fotbal, când totul este posibil. Trăim într-o lume în care oamenii caută

alternative atât în ceea ce priveşte veniturile, cât şi în privinţa sănătăţii. Aşa zisele metode tradiţionale de a ne

câştiga existenţa şi de a ne îmbunătăţi starea de sănătate au început să fie puse la îndoială, iar ceea ce spunem

noi de peste treizeci de ani, şi anume că „există o alternativă”, începe să fie luat din ce în ce mai serios. Avem,

aşadar, responsabilitatea de a face lucrurile bine. Nu irosiţi oportunităţile de a vorbi cu ceilalţi despre afacere.

Fiecare moment pe care vi-l dăruieşte un prospect din timpul său este un dar. Pregătiţi-vă să-l primiţi aşa cum se

cuvine.

Gregg şi Gary au fost într-o călătorie încununată cu succes în Africa. Amândoi sunt încântaţi şi emoţionaţi de cum

decurg lucrurile acolo. Aidan a petrecut momente speciale în Lituania, Anglia, Spania şi România. Ne-a spus că

anul a început foarte bine şi acolo. Iar eu am participat la Raliul din Hong Kong şi la cel Nord-American din Los

Angeles. La sfârşitul lui februarie am fost cu toţii pe frumoasa coastă de sud a Spaniei, la Raliul European şi Profit

Share, unde am înmânat, doar într-o singură zi, cecuri ce însumează peste opt milioane de dolari. Să tot vorbim

despre distracţie şi despre a privi lucrurile dintr-o altă perspectivă. Într-o lume în care a început să domine şomajul,

Forever a dăruit peste opt milioane de dolari într-o singură zi, pe lângă toate celelalte milioane pe care le plăteşte

în fiecare lună sub formă de bonusuri.

Toţi cei de la Sediul Central Forever şi de la birourile din întreaga lume aşteaptă primăvara ca pe o nouă

oportunitate de a transforma compania într-una şi mai bună pe zi ce trece, prin îmbunătăţirea serviciilor oferite

distribuitorilor noştri şi clienţilor lor. Lucrăm fără odihnă la noile produse care se vor lansa în 2009. Continuăm să

facem investiţii masive în lanţul de producţie pentru a vă aduce produsele mai repede şi mai ieftin. Actualizăm

structurile IT zilnic pentru a ţine pasul cu ritmul din acest domeniu. Sper că aţi reuşit să vedeţi transmisia de pe

Internet cu ocazia anului nou. Dacă nu, puteţi să accesaţi înregistrarea ei de pe prima pagină a site-ului

foreverliving.com.

Faptul că sunt cu voi, distribuitorii minunaţi ai Forever Living Products, mă face să merg mai departe şi mă inspiră

să dau tot ceea ce pot ca să fiu de ajutor peste tot în lume. Indiferent de ţelurile şi visurile pe care le aveţi pentru

această primăvară şi acest an, nu uitaţi să încorporaţi în planul vostru o alimentaţie sănătoasă şi exerciţii fizice

zilnice, pentru că un trup sănătos contribuie la o minte sănătoasă, iar o minte sănătoasă face ca lumea să fie un

loc mai bun. Încercaţi să contribuiţi cât se poate cu ceva pozitiv. Daţi-le şi celorlalţi din strălucirea voastră,

concentraţi-vă pe punctele lor tari şi sprijiniţi-i în eforturile lor de a-şi îmbunătăţii existenţa. Fiţi o oază de optimism

şi, mai presus de toate, amintiţi-vă să vă distraţi.

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 16 mai,

la Sala Palatului din
Bucureşti.

Strălucirea primăverii
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Mesajul Directorilor Generali

Din nou primăvară, din nou mărţişoare? Da, şi ne bucurăm,pentru că nu sunt niciodată la fel, deşi ne întâlnim cu ele înfiecare an. Primăvara are un talent anume... de a ne face săne simţim nou-născuţi, ne insuflă forţe proaspete şi o poftă extraordinară de viaţă. Ne
aduce aminte că momentul prezent este o valoare care merită şi poate fi sporită. Cum? Bucurându-ne de el
împreună cu ceilalţi. Pentru că primăvara contrazice spontan singurătatea, izolarea, reţinerea. Este un răstimp al
libertăţii şi al freneziei, este un triumf al energiei şi bucuriei. Cu o floare nu se face primăvară... se spune, şi nu
degeaba. Ca anotimpul acesta să o ia din nou de la capăt, să se reinventeze încă o dată, toţi mugurii trebuie
să se deschidă, toţi copacii să îşi ridice sevele spre cer. E o lecţie desăvârşită despre puterea echipei, iar voi
ştiţi mai bine decât oricine asta.

E frumoasă primăvara, dragii noştri. Ne face cu ochiul şi ne surâde, încurajându-ne să ne oprim o clipă mai mult
din iureşul cotidian. Să ne gândim la oamenii care ne sunt aproape de suflet şi să le dăruim atenţia pe care o
merită. Când aţi spus ultima oară mamei, iubitei, soţiei, surorii sau fiicei voastre că o iubiţi? Când aţi făcut ultima
oară un gest care să le emoţioneze, să arate cât le preţuiţi şi cât le sunteţi de recunoscători? Chiar dacă nu aţi
mai avut de ceva vreme răgaz pentru asta, acum este un moment perfect. Să le faceţi daruri, să le îmbrăţişaţi,
să le mulţumiţi pentru tot ceea ce înseamnă ele în viaţa noastră. Pentru devotamentul lor, pentru căldura,
susţinerea şi dragostea lor, pentru curajul de a vă fi alături, iar uneori chiar cu un pas înainte, în viaţa nouă pe
care aţi început-o cu Forever.

Le felicităm pe femeile minunate din marea noastră familie de suflet. Forever Living Products este astăzi în topul
excelenţei mondiale şi datorită lor. Compania pe care o iubim, lumea însăşi ar fi infinit mai săracă fără prezenţa,
inspiraţia şi energia lor debordantă. De aceea merită să le oferim tot ce avem mai bun, mai valoros. Ştiţi care
este darul care le-ar bucura cel mai mult? Să urcăm o nouă treaptă, să atingem un nou nivel al succesului. Cel
mai frumos mărţişor este insigna pentru o nouă calificare, confirmarea că toate eforturile pe care le-am făcut
până acum, toate încurajările, tot ajutorul primit au dat roade. Acesta este darul pe care ni-l putem face în acelaşi
timp nouă înşine. Să ne deschidem larg aripile şi să ne ridicăm acolo unde doar vulturii zboară.Urmăriţi-vă scopul fără ezitare. Reveniţi asupra obiectivelor pe care ni le-am propus la începutul anului, cele pe
care fiecare şi le-a notat în primele zile ale lunii ianuarie. Cât din ceea ce v-aţi promis atunci aţi făcut? Este foarte
important să facem periodic o asemenea evaluare şi să ne propunem mereu mai mult. Pentru că merităm mai
mult.

Eşti abia la începutul carierei Forever? Hotărăşte-te să te califici pentru primul nivel. Stabileşte-ţi un termen şi
respectă-l. Eşti deja veteran Forever, dar ai încetinit ritmul? Caută-ţi motivaţii, vorbeşte cu sponsorul tău, petrecemai mult timp în preajma liderilor pentru care succesul este ocălătorie permanentă, nu o staţie unde parcăm de la primavictorie. Eşti deja la nivel de Manager sau mai sus?Felicitări! Ajută-i şi pe alţii să reuşească. Ajută-i şi pe alţii săîşi împlinească visurile. E primăvară şi toată natura puneumărul să se reinventeze, să o ia din nou de la capăt. Elecţia desăvârşită a echipei, iar voi ştiţi mai bine decâtoricine puterea pe care o avem împreună.

Vă dorim o primăvară extraordinară împreună cu cei pe careîi iubiţi,

Cu drag,Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

Puterea pe care o
avem împreună

Mesajul Fondatorului
Companiei &
Mesajul Directorilor
Generali

Curăţenie de primăvară
pentru organismul tău

Raliul European Málaga
2009

Email. Un instrument
modern de comunicare
şi vânzare

Micile secrete ale
marilor lideri

Info FLP

Calificările
lunii februarie

22--33

44

66

1144

1166

1177

1188



Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună4

Trăim într-o lume poluată.

Toxinele pătrund în organismul

nostru prin aer, prin alimentele

pe care le mâncăm, chiar şi prin

gândurile pe care ni le facem.

Ai mai jos un mini-ghid care te

învaţă, pas cu pas, cum să

elimini toxinele din organism.

Curăţenie de primăvară pentru
organismul tău

1. IInncclluuddee AAllooee VVeerraa GGeell îînn ddiieettaa zziillnniiccăă..
Gelul extras din frunzele de aloe este

renumit pentru proprietăţile sale detoxifiante şi,
în plus, stimulează regenerarea celulelor,
sprijină buna funcţionare a sistemelor digestiv
şi imunitar, este bogat în vitamine, minerale şi
aminoacizi şi echilibrează metabolismul.
Rezultatul? Toxinele sunt mult mai rapid
eliminate, substanţele nutritive din alimente se
absorb mult mai eficient, iar organismul este
mult mai plin de energie. Dacă ţi-ai propus să
urmezi o cură de detoxifiere cu Aloe Vera Gel,
începe cu o cantitate redusă şi creşte-o
progresiv. Dacă nu te împaci cu gustul gelului
de aloe simplu, încearcă Aloe Berry Nectar
sau Aloe Bits N’ Peaches. Rezultatul va fi
acelaşi, iar în plus te vei bucura de gustul
plăcut de merişor sau piersici. 2.Vitamina C este esenţială

pentru detoxifiere. Ajută
organismul să producă glutation,
supranumit „proteina vieţii”, un

compus al ficatului care
înlătură toxinele.

3.Renunţă la mâncărurile “rele”: zaharuri,

prăjeli, alimente de tip fast-food. Alege

alimente cu un conţinut ridicat de fibre, inclusiv

orez brun, fructe şi legume proaspete. Sfecla,

ridichile, varza, conopida şi chiar fructele de

mare sunt alimente renumite pentru

proprietăţile lor detoxifiante. Când programul

nu-ţi permite să iei o masă sănătoasă, poţi să

o substitui cu unul dintre shake-urile Forever, fie

de ciocolată, fie de vanilie, după gust.
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Sănătate — cum să previi

Sfaturi şi recomandări
� Se recomandă cel puţin două cure de detoxifiere pe an:
una primăvara şi alta toamna.

� Redu pe cât posibil stresul. Nu este întotdeauna posibil,
dar poţi încerca să-ţi schimbi perspectiva asupra anxietăţii şi
nesiguranţei pe care le simţi. Detoxifierea organismului poate
avea efecte pozitive asupra stării emoţionale.

� Schimbă felul în care respiri. Respiră profund, inhalând cât
mai mult aer. Astfel aduci oxigen în sânge. Concentrează-te
asupra felului în care respiri, în special în perioadele foarte
stresante.

� Nu începe un program de eliminare a toxinelor prea
abrupt. Îţi poţi face mai mult rău decât bine. Fă în aşa fel
încât acest proces să dureze o săptămână sau chiar mai
mult. Pentru o detoxifiere completă a organismului urmează
programul Clean 9 care te învaţă pas cu pas ce să faci
pentru a elimina toate toxinele.

� În primele două zile este posibil să te simţi mai rău decât
de obicei. Nu te speria! Acest lucru se întâmplă numai pentru
că organismul începe să elimine toxinele.

� Pentru ca o astfel de cură să dea rezultate este foarte
important să dormi suficient.

� Dacă se poate, petrece 20 de minute într-o saună, o dată
la două-trei zile. Vei elimina toxinele prin transpiraţia
abundentă.

7.Fă mişcare cât se poate de des. Prin

mişcare transpiri, iar prin transpi-

raţie elimini toxinele.

4.Chiar dacă mănânci
sănătos, este bine să nu

exagerezi. Nu mânca niciodată mai mult
decât ai nevoie, pentru că organismul
depozitează surplusul de hrană sub

formă de kilograme nedorite, de
care îţi va fi mult mai greu să

scapi.

5.Încearcă să nu mai foloseşti produse

care conţin ingrediente nocive: şampoane

sau detergenţi pentru menaj cu ingrediente

chimice. Înlocuieşte-le cu produse naturale.

Forever îţi oferă Aloe Jojoba Shampoo, Aloe

Jojoba Conditioner, iar pentru curăţenia casei -

Aloe MPD.

6.Elimină din stilul tău de viaţă obiceiurile
nesănătoase: consumul excesiv de alcool,

cofeina şi fumatul. Te poţi relaxa mult mai bine cu
o ceaşcă de Aloe Blossom Herbal Tea sau un
cocteil cu Pomesteen Power.

8.Masează-ţi pielea cu o lufă aspră. Pielea
este unul dintre cele mai importante

organe prin care poţi elimina toxinele, iar dacă
o stimulezi, îţi ajuţi organismul să se detoxifice.
Unde mai pui că masajul este şi relaxant. Găseşti
mănuşa-lufă în setul Aloe Body Tooning Kit iar
Aloe Body Toner şi Aloe Conditioner Creme vor
contribui la procesul de detoxifiere prin
stimularea circulaţiei.

9. Bea multă apă pentru a contribui la
eliminarea toxinelor. Doi - trei litri pe zi ar

trebui să fie de ajuns.



Mala ga‘
RALIUL EUROPEAN

Timp de două zile Málaga a fost punctul focal al tuturor
ţărilor Forever din Europa. 27 şi 28 februarie au fost pline

de entuziasm, forţă şi bucurie. Aproximativ nouă mii de
persoane au luat cu asalt Palacio de Ferias y Congresos, au
cântat, au dansat şi şi-au susţinut reprezentanţii. În cele două
zile s-au înmânat peste opt milioane de euro distribuitorilor
calificaţi la programul Profit Share, sute de persoane au fost
recunoscute pe scenă pentru rezultatele obţinute în 2008 şi s-
a desemnat reprezentanta Europei pentru concursul de
machiaj Sonya, care se va desfăşura în august, la Dallas.
Numele ei este Paula Vasilescu, Manager şi suntem mândri că
Europa va fi reprezentată de o româncă. Forever România se
află pe locul al şaselea în topul celor mai bune ţări din Europa,
rezultat care ne bucură cu atât mai mult cu cât se datorează
unei creşteri importante a vânzărilor faţă de anul 2007. Vă
lăsăm în compania imaginilor de la Raliu, care cu siguranţă vă
vor acapara şi vă vor introduce în atmosfera de sărbătoare
care a dominat evenimentul.

6

2009
Palacio de Ferias y Congresos

Pregătiţi pentru 2 zile de neuitat
Forever Kazahstan - câştigătoarea
trofeului Country Pride

Rex Maughan - mereu zâmbitor şi optimist

Dóra Szőcs şi Matthias Kuhn, gazdele întâlnirii din Spania

Spirit de învingător

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună
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Eveniment

Realitatea ne-a depăşit cele mai îndrăzneţe visuri! Mulţumim luiDumnezeu pentru Forever Living Products, pentru Rex şi GreggMaughan, cei care şi-au pus viaţa în slujba altora, transformândmilioane de vieţi din întreaga lume, pentru Aidan O’Hare şi minunataechipă a României, care au preluat viziunea acestor mari lideri lor şio duc mai departe, insuflând-o fiecărui om animat de dorinţa uneivieţi mai bune! Vreţi să vă feriţi de criză? Alăturaţi-vă echipei,adoptaţi atitudinea corectă şi adevăratul spirit FOREVER, iar viitorulvostru va fi mai luminos decât vă puteţi imagina. Forever LivingProducts România îşi va continua ascensiunea şi în acest an. Prindeacest val şi creşte şi tu odată cu ea! Nu mai rătăci căutând în altăparte! Aici este locul tău, pentru că la Forever oamenii sunt doriţi,preţuiţi şi răsplătiţi ca nicăieri în altă parte! Succes deplin tuturor!
Forever alături de voi,

Vera & Aurel Meşter, Diamant-Safir ManageriMembri President’s Club

Gregg Maughan - Preşedintele companiei Lenkey Péter - Director de
operaţiuni pentru Europa

Mândri să reprezentăm România

Aidan O’Hare - Vicepreşedinte pentru Europa
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Szabó József - sponsorul
echipei Forever România şi unul
dintre top distribuitorii Europei Alături de familie şi echipa de suflet

Prezenţa noastră pe scena din Málaga a însemnatrăsplata muncii pentru anul 2008 şi, totodată,încărcarea bateriilor la maximum pentru 2009. Este altreilea an când, cu mari emoţii, ne bucurăm deprimirea unui cec Profit Share, iar pentru acest andorim să motivăm şi alţi Manageri din echipa noastrăsă se califice la acest program stimulativ. Dragi colegi,mobilizaţi-vă forţele mai mult ca oricând, treceţi laacţiune, daţi tot ce e mai bun din voi, dezvoltaţi-văpasiunea pentru Forever şi fiţi hotărâţi să beneficiaţide tot ce ne oferă minunatul OM Rex Maughan,pentru că meritaţi mai mult decât credeţi. Forevereste cea mai frumoasă călătorie a vieţii!
Lucica şi Gheorghe Tăbăcaru, Senior Manageri

Raliul a fost injecţia de adrenalină de care aveam nevoie

pentru a ne energiza după lunile de iarnă, iar suma

inscripţionată pe cec este ca un tub de Royal Jelly luat o

dată, după o noapte de nesomn. Vă recomandăm să

încercaţi asta în 2009. MERITĂ!

Carina & Sebastian Iacătă, Soaring Manageri

Membri President’s Club
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Eveniment

Bucurii şi emoţii, suspans şilacrimi, recunoaşteri şiaplauze, îmbrăţişări sincereşi fotografii, speakeri şigazde de top au fostingredientele ce ne-aucopleşit la acest eveniment.Slavă lui Dumnezeu pentruce am primit şi dăruit acolo!

Cristiana şi Eugen
Dincuţă,

Senior Manageri
Membri President’s Club

Calitatea produselor ne-a atras spre Forever Living

Products, calitatea Planului de Marketing ne-a păstrat

în afacere şi permanenta preocupare a conducerii

companiei pentru ridicarea nivelului calităţii

conlucrării cu noi, distribuitorii, ne-a îndemnat să ne

dezvoltăm propria afacere împărtăşind toate aceste lucruri minunate celor din jurul

nostru. Întâlnirea din Spania a demonstrat încă o dată puterea şi frumuseţea acestui fenomen mondial, creator al unui nou şi ideal stil de

viaţă. Momentele extraordinare trăite acolo alături de toţi colegii noştri europeni, adepţi şi promotori ai acestui stil de viaţă, asigurate cu

atâta dragoste de Rex, staff-ul companiei şi gazdele noastre spaniole nu vor putea fi uitate niciodată şi vor reprezenta cu siguranţă stimulente

puternice şi viabile pentru dezvoltarea noastră personală prin FLP. Noi, delegaţia României, am fost cei mai frumoşi, dar încă nu şi cei mai

buni. Să o luăm ca pe o frumoasă şi necesară preocupare pentru întâlnirea de la Londra şi mai departe!

Elisaveta şi Alexandru Pocaznoi, Soaring Manageri

Membri President’s Club
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„Anul 2009 va fi anul meu!”, mi-am zis cu hotărâre la trecerea dintre ani, iar ceea ce s-a petrecut
pe scena Raliului European de la Málaga a fost un început cum nu se poate mai bun. Atmosfera
a fost fantastică! De la galeria grozavă din sală, unde toată lumea se simţea bine, se auzeau
lozinci de încurajare pentru cei de pe scenă, fluturau steaguri mari româneşti şi se vedea
lumina „lanternelor” în formă de Aloe Vera Gel care ne-au făcut deja celebri până în culise,
unde se dansa şi se cânta în timp ce se urmărea pe monitoare fiecare moment important de
pe scenă. Mă simt extrem de onorată să reprezint întreaga Europă la Concursul de Machiaj
Sonya, ce va avea loc în luna august, în cadrul Super Raliului din Dallas. Le mulţumesc din
suflet celor care mi-au fost alături şi au crezut în mine. Acesta a fost mobilul care mi-a dat
putere să merg mai departe şi să ies învingătoare din această competiţie! Mai presus de
victoria mea personală, aceasta este victoria echipei României!

Paula Vasilescu, Manager

Forever Ungaria - câştigătoarea
trofeului Spirit Award
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Eveniment
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Emoţiile sunt încă vii în sufletele noastre, pentru că am avut ocazia să-i felicităm în direct
pe colegii noştri care au urcat pe scenă la nivelul de Manager, precum şi pe câştigătorii
cecurilor Profit Share. Încă o notă de maximă generozitate, cu care suntem deja
obişnuiţi, oferită de Forever Living Products. Vă aşteptăm la Londra, în 2010!

Mariana şi Silviu Ursu, Manageri



Felicitări tuturor calificaţilor din ultimul an care au urcat

pe scenă alături de cei mai buni colaboratori Forever

din întreaga Europă! Felicitări tuturor celor care au fost

premiaţi de Rex, Gregg şi Aidan cu cecurile Profit

Sharing! În ciuda crizei economice mondiale,

inegalabila generozitate a lui Rex ne-a copleşit

profund. Am fost impresionaţi de faptul că am văzut la

acest eveniment oameni cu diferite dizabilităţi şi care

au ales să facă Forever, în ciuda acestor probleme

fizice cu care se confruntă. Mulţumim lui Dumnezeu cu

adâncă recunoştinţă, mulţumim Directorilor Generali

Dóra şi Gábor Szőcs, pentru că ne-au reprezentat cu

cinste la acest eveniment, mulţumim întregii noastre

echipe de campioni! Anul viitor, în Anglia, vă

aşteptăm pe fiecare pe scenă! Vă îmbrăţişăm cu multă

dragoste şi vă dorim o ascensiune fără limite!

Camelia şi Daniel Dincuţă, Safir Manageri

Membri President’s Club

Mulţumim Rex, Greg, Aidan şi nu în ultimulrând încântătoarei noastre gazde care asclipit în lumina reflectoarelor, pentru că ne-aţioferit şansa extraordinară de a petrece clipeminunate, bucurându-ne şi admirându-i pe ceicare au fost pe scenă şi ne-au impresionat princuvintele lor pline de recunoştinţă şi mulţumire.

Zenovia şi Cătălin Riglea, Manageri
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Cu toţii suntem călători prin viaţă. Cu Forever viaţa este mai frumoasă, iar „călătoria” în
care ne-a invitat ne poartă prin locuri de vis. Ultima escală a fost Málaga. Rex ne-a copleşit
cu generozitatea lui, iar echipa României, de care suntem mândri, a fost mai unită ca
niciodată. Următoarea destinaţie va fi Londra, de unde suntem siguri că ne vom întoarce
cu trofeul Spirit Award. Mulţumim, Rex şi „călătorie” plăcută în continuare tuturor.

Carmen şi Gabriel Larion, Senior ManageriMembri President’s Club

Felicitări pentru întreaga echipă a României, care ademonstrat un spirit de solidaritate extraordinar laMálaga! Felicitări Dóra, ai fost minunată! Ne-am simţitmai puternici şi mai motivaţi cu tine pe scenă. Felicitări şiţie, Paula! În ceea ce ne priveşte, am mai trecut la capitolul„visuri împlinite” şi cec-ul Profit Sharing pe care ni l-auoferit cu atâta generozitate Rex, Gregg şi Aidan. Suntindescriptibile emoţiile pe care le-am simţit în momentul încare am fost chemaţi pe scenă. Parcă timpul s-ar fi oprit înloc doar pentru noi. Gândul s-a îndreptat către minunatanoastră echipă pentru care vrem să fim un exemplu bun.Vă mulţumim tuturor celor care aţi fost cu sufletul şi gândulalături de noi. Vă iubim şi vă dorim din toată inima să trăiţiemoţiile pe care noi le-am trăit pe scena din Málaga.

Violeta şi Liviu Haită, Senior Manageri



Dacă nu aţi fost la Raliu, aţi ratat să vă molipsiţi de entuziasmul lui

Aidan O’Hare, să fiţi atinşi de motivaţia extraordinară a

Preşedintelui Companiei, Gregg Maughan, să aflaţi cum puteţi fi tot

timpul neobosiţi şi veseli precum Rex Maughan şi, de asemenea, de

a o admira şi susţine pe cea mai frumoasă şi elegantă gazdă a

acestui eveniment, Dóra Szőcs. Mulţumim, Dóra şi felicitări pentru

prezenţa României pe scenă pe toată durata Raliului. Felicitări

echipei României pentru spiritul pe care l-a avut, cu siguranţă în 2010

la Londra avem şansa de a câştiga Spirit Award!

Maria şi Daniel Parascan, Senior Manageri

Membri President’s Club
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Întâlnirea europeană din acest an a fost un
succes din toate punctele de vedere. Ne-am
întors cu bateriile încărcate, parcă mai
entuziaşti şi mai dedicaţi scopului pe care ni
l-am propus. Anul următor ne întâlnim în
Marea Britanie, la Londra unde se anunţă un
Raliu mai special ca niciodată. Deşi pare încă
devreme, este timpul să începem deja
pregătirile. Mult succes tuturor! Forever UK a preluat ştafeta - Londra va găzdui Raliul

European 2010



Pentru a fi eficient în zilele noastre, comunicarea şi
accesul la informaţie sunt puncte cheie. Cu cât aceste
procese sunt mai rapide, cu atât rezultatele sunt mai

bune. Internetul este, din acest punct de vedere, un instrument
excepţional. Familiarizarea cu acest domeniu este, fără doar
şi poate, obligatorie pentru oricine doreşte să fie conectat cu
societatea, cu informaţiile, cu oportunităţile de afaceri.

România a venit puternic din urmă la acest capitol şi are cea
mai mare rată de creştere din Europa în ceea ce priveşte
numărul de utilizatori de Internet. Cifrele sunt aproape
incredibile – în acest moment în ţara noastră sunt mai mult
de 9 milioane de oameni care folosesc Internetul, dintr-o
populaţie totală de aproape 22 de milioane.

Studiile arată că oamenii utilizează acest instrument cu scopuri
clare: pentru a se informa, pentru a se educa, pentru a cumpăra
sau pentru a se distra. Dar cea mai importantă utilizare rămâne
comunicarea. Iar e-mail-ul (scrisoarea electronică) este principalul
instrument folosit în acest scop. Într-un studiu recent din Statele Unite,
efectuat pe 3.500 de respondenţi, s-a constatat că 91% dintre
aceştia folosesc e-mail-ul în mod regulat şi că mai mult de două
treimi dintre ei spun că e-mail-ul îi aduce mai aproape de familie
şi prieteni.

În ziua de astăzi, pentru a obţine o adresă de e-mail gratuită
trebuie doar să apelezi la serviciile unor furnizori online, dintre care
www.gmail.com şi www.yahoo.com sunt cei mai populari. Vei
deţine astfel o adresă de e-mail de tip numepersoana@yahoo.com
şi vei putea începe să trimiţi şi să primeşti e-mail-uri.

Email.
Un instrument modern de comunicare şi vânzare.
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Training MLM

Pe lângă adresa destinatarului şi a expeditorului (care e
inserată în mod automat), un email conţine o linie de subiect
(în care trebuie să concentrezi, în câteva cuvinte, scopul sau
esenţa e-mail-ului) şi textul propriu-zis (sau corpul e-mail-ului).

E-mail-ul poate fi folosit atât pentru simplul act de a comunica,
cât şi pentru a vinde. Pentru o persoană implicată într-o
afacere de tip MLM, precum Forever Living Products, ambele
sunt la fel de importante.

Comunicarea cu sponsorul sau cu cei pe care-i
supervizezi devine, astfel, mult mai simplă şi,
mai ales, mult mai fluentă. Sunt importante,
însă, disciplina şi periodicitatea în utilizarea
acestui mijloc de comunicare. Dacă o cutie
poştală obişnuită este verificată în general o
dată pe zi, căsuţa de e-mail se verifică de
fiecare dată când porneşti calculatorul, iar pe
perioada cât lucrezi pe computer, aceasta
poate rămâne, practic, deschisă în perma-
nenţă. Eşti astfel înştiinţat instantaneu de
sosirea fiecărui email. De câte ori rapiditatea
în primirea unor informaţii nu te-a situat cu un
pas înaintea celorlalţi? În afaceri, acest lucru
contează. Aşa că nu ezita să promovezi
ideea comunicării prin email în cadrul echipei
tale!

AAlleexxaannddrruu IIssrraaiill,, 
SSppeecciiaalliisstt mmaarrkkeettiinngg

Te-ai gândit vreodată câte avantaje are comuni-
carea prin e-mail? Iată doar câteva dintre ele: 

�� viteza de transmitere, căci procesul e practic
instantaneu;
�� posibilitatea de a trimite unei liste întregi de
persoane acelaşi mesaj, în acelaşi timp;
�� ajutorul oferit de calculator în editarea grafică a
scrisorii şi corectarea greşelilor; 
�� posibilitatea de a stoca un număr enorm de
mare de mesaje, de a ţine corespondenţa ordonată
în funcţie de expeditor, mărime sau moment al
trimiterii şi de a regăsi foarte uşor un mesaj;
�� capacitatea de a vedea, în câteva minute, dacă
mesajul a ajuns la destinatar sau nu; 
��posibilitatea de a ataşa fişiere (texte, imagini sau
sunete); 
�� capacitatea de a copia texte sau imagini din alte
fişiere, sau de pe internet, şi de a le integra în
cadrul e-mail-ului care urmează a fi trimis;
��nu în ultimul rând, gândeşte-te la copacii pe care
îi salvează acest mod de comunicare, în care hârtia
nu mai joacă nici un rol.

În numărul viitor al revistei vom vorbi

despre utilizarea email-ului ca

instrument de dezvoltare a afacerii.
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Ce v-a determinat să vă alăturaţi unui sistem multi-level-
marketing şi de ce aţi ales Forever Living Products dintre
toate celelalte afaceri MLM?

Ne-am alăturat unui sistem MLM deoarece am considerat
că, dacă doar 10% din ceea ce se spune în prezentările
de marketing este adevărat, merită să lucrăm. Am ales FLP
dintre toate celelalte firme, deoarece persoana care ne-a
prezentat afacerea se bucură de credibilitate maximă în
faţa noastră.

Rex ne îndeamnă ca, înainte să dezvoltăm afacerea, să
devenim un produs al produsului. Ce înseamnă acest
lucru pentru voi şi cum aţi reuşit să puneţi în practică
acest îndemn?

Am devenit, într-adevăr, după atâţia ani de când suntem
implicaţi în Forever, un produs al produsului, dar la
început au fost doar câteva produse care ne interesau
stringent. De atunci, gama s-a lărgit permanent, iar în
prezent le folosim pe toate. Este firesc să fie aşa, doar
sunt o parte extrem de importantă din afacerea noastră.

Cum a fost drumul de la nivelul de Distribuitor la cel de
Soaring Manager şi la statutul de membri President’s
Club? Ce sfaturi le puteţi da celor care vă calcă pe urme
şi care consideraţi că a fost elementul cheie care v-a
ajutat să ajungeţi aici?

Drumul, ca toate drumurile ce urcă, a fost sinuos. Uneori
pante abrupte, alteori văi adânci. Evenimentele, instruirile

ne sunt combustibilul zilnic. Sfaturi? Nu suntem în măsură
să dăm sfaturi. Ideea este să ştim direcţia, să vedem
destinaţiile şi să putem arăta ceea ce am făcut şi facem. Ce
înseamnă să fim membri President’s Club? O onoare şi o
responsabilitate în aceeaşi măsură.

Anul acesta aţi primit primul cec Profit Share. Împărtăşiţi-le
şi cititorilor revistei noastre cum v-aţi stabilit strategia
pentru calificarea la acest program stimulativ şi cât de
greu a fost să respectaţi fiecare pas din drumul care v-a
adus pe scena de la Málaga.

Primul cec... un dar minunat. Mult peste aşteptări.
Strategie? Un plan stabilit, urmărit lunar şi... multă muncă.

Ce v-aţi propus să realizaţi în perioada următoare în
ceea ce priveşte afacerea şi cum plănuiţi să aduceţi la
îndeplinire aceste obiective?

Trecutul nu există, cum nici viitorul. Doar prezentul. Azi,
când scriem aceste rânduri, ştim atât: trăim prin fiecare
celulă această afacere a noastră, o hrănim (ar trebui zilnic,
dar măcar de 2-3 ori pe săptămână) şi ea va creşte.
Simplu, nu?

Cu respect faţă de toţi oamenii,

Carina şi Sebastian Iacătă, Soaring Manageri
Membri President’s Club

Vă mulţumim şi vă
dorim mult succes în tot
ceea ce v-aţi propus să

realizaţi în acest an!

În numărul din februarie al Revistei Forever aţi putut citi două interviuri cu cei mai buni distribuitori din punctul de vedere al
punctelor totale şi non-manageriale, membri President’s Club 2009 şi lideri de excepţie ai companiei. Vă invităm să citiţi, în
rândurile următoare, gândurile pe care ni le-au împărtăşit Carina şi Sebastian Iacătă, Soaring Manageri şi membri
President’s Club, un cuplu tânăr şi entuziast, cu o echipă frumoasă, realizări importante şi planuri de viitor pe măsură.

Micile secrete
ale marilor lideri

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună
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� 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.

� 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?

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.

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?
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Calificările lunii februarie
România & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI

Adrian & Victoria Bleortz Iaşi Genoveva Ianişevschi
Anişoara Caloianu Galaţi Doina Ligia & Neculai Iordache
Adriana & Neculai Ciontu Galaţi Mariana & Grigore Pătraşcu
Georgeta & Gheorghe Cojocaru Dorohoi Marcel & Anişoara Dudu
Mariana & Gavril Filip Valea lui Mihai, BH Rodica & Ghiţă Codoban
Alina & Ionuţ Leonte Dupu Dorohoi Georgeta & Gheorghe Cojocaru
Filofteia Marin Runcu, GJ Mădălina & Iulian Dănăşel
Niculina & Petru Miclos Dofteana Felicia Tilici
Milos Mandana Giroc, TM Lavinia Carciuc
Mihaela & Mircea Munteanu Oradea Maria Farca
Mariana & Grigore Pătraşcu Galaţi Anişoara Caloianu
Mihaela Stan Bucureşti Vasilica & Alexandru Ciocioi
Mihaela Suciu Zalău Maria Luca

Rodica & Ghiţă Codoban Valea lui Mihai, BH Nagy Ernő & Irma

Ultimele ştiri despre situaţia economiei sunt doar la un pas distanţă
de a cauza serioase depresii. Auzim aproape zilnic vorbindu-se
despre recesiune, creşterea ratei şomajului, scăderea salariilor,
companiile îşi declară falimentul, iar piaţa bursieră înregistrează
performanţe extrem de slabe. Wall Street Journal a anunţat că
economia se află în prezent la cel mai scăzut nivel de la mijlocul
anilor ’90 încoace. Într-o astfel de situaţie, creşterea pare impo-
sibilă şi cele mai multe companii speră doar să depăşească
momentele de criză cu bine.
Rex a susţinut întotdeauna că Forever Living Products poate face
faţă oricărei perioade de recesiune, iar anul care tocmai s-a
încheiat a pus cu siguranţă la încercare această afirmaţie. Suntem
mândri să vă anunţăm că, datorită eforturilor depuse de minunaţii
noştri distribuitori, 2008 a fost cel mai bun an din istoria de până
acum a companiei.
În cadrul Raliului Nord-American, Rex a anunţat că vânzările anului
2008 au dus la o cifră de afaceri de 2,5 miliarde de dolari. Mai
mult decât atât, Forever a ajuns în 2008 la peste 9,25 milioane de
distribuitori în peste 137 de ţări din întreaga lume. Şi Forever
Resorts s-a extins în ultimul an, deţinând acum 69 de staţiuni.
Este bine să ne amintim, în aceste vremuri tulburi, că Forever Living
Products este o sursă de stabilitate şi încredere pentru foarte mulţi
oameni din toată lumea. Am construit împreună o companie
remarcabilă ce oferă sănătate şi prosperitate pentru milioane de
persoane.
Vă mulţumim pentru tot ceea ce faceţi! 2009 va fi un an mult mai
bun!

Mereu alături de voi,
Conducerea Executivă
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TOP 10 în funcţie de pc
non-manageriale realizate
în luna februarie

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Daniel & Maria Parascan
2. Carmen & Gabriel Larion
3. Marilena & Teodor Culişir
4. Mariana & Silviu Ursu
5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

6. Nagy Ernő & Irma
7. Lăcrămioara Mihaela Bondor
8. Cristina & Gheorghe Farcaş
9. Cristina & Ilie Iscrulescu
10. Stana & Laurenţiu Dincă

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna
februarie (locul din luna precedentă)
1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Camelia & Daniel Dincuţă (5)
3. Maria Pop (3)
4. Daniel & Maria Parascan (4)
5. Vajda Katalin (2)
6.Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (6)
7. Marilena & Teodor Culişir (11)

8. Petru & Emilia Truşcă (8)
9. Ramona & Dorin Vingan (7)
10. Mircea & Dana Olariu (10)
11. Szabó Éva (9)
12. Smaranda Sălcudean (13)
13. Carmen & Gabriel Larion (nou)
14. Marcela & Ion Şerban (15)

15. Constantin & Tania Popa (12)
16. Doina & Dănuţ Hanganu (16)
17. Kele Mónika (14)
18. Cristiana & Eugen Dincuţă (17)
19. Derzsi Sámuel & Etelka (18)
20. Corina & Dorin Frandeş (nou)

TOP 10 în funcţie de pc
ale noilor distribuitori realizate
în luna februarie
1. Laura & Dan Tatic
2. Carmen & Gabriel Larion
3. Adriana & Neculai Ciontu
4. Rodica & Ghiţă Codoban
5. George & Cornelia Mihai

6. Constantin & Tania Popa
7. Ioana Antohi
8. Elena & Gheorghe Pahonţu
9. Doina Ligia & Neculai Iordache
10. Cristina & Gheorghe Farcaş

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



Vine iepuraşul!

PREMIUL I

PREMIUL III

1 laptop
de ultimă
generaţie

3 premii constând în pantofi Masai
Barefoot Technology, primul tip de
încălţăminte fiziologică din lume,
cu un efect pozitiv asupra
întregului organism. Acest tip
revoluţionar de încălţăminte
îmbunătăţeşte postura, reduce
sarcina de presiune asupra
articulaţiilor, creşte activitatea
musculară, fortifică întregul aparat

locomotor, contribuie la arderea caloriilor şi la
regenerarea muşchilor. Acest tip de încălţăminte este
aliatul sănătăţii tale.

5 premii constând în
aparate foto digitale
pentru toate evenimentele
de neuitat pe care vrei să
le imortalizezi.

Premiile vor fi acordate prin tragere la sorţi în data
de 16 mai 2009, în cadrul evenimentului Success Day.

Detalii despre tombolă, regulamentul acesteia şi
modalitatea de acordare a premiilor veţi găsi în fiecare

centru de distribuţie Forever începând cu 1 aprilie 2009.

* cei 80 de euro trebuie să acopere numai materialele
cu puncte. Materialele fără puncte nu se adaugă sumei

minime necesare pentru a participa la tombolă.

MENŢIUNI
9 coşuri de picnic din
ratan echipate cu tot
ce ai nevoie pentru o
masă în natură.

În perioada 1-30 aprilie 2009, orice comandă de 80 euro + TVA*

efectuată îţi dă dreptul la un talon de tombolă. Completează

talonul primit, introdu-l în urnă şi poţi câştiga:

PREMIUL II


