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Pe 10 mai
se dă startul crosului

FII ACOLO!

Vrei să-ţi extinzi echipa? Îţi doreşti să
petreci câteva zile în compania

liderilor Forever?
Citeşte despre NOUL program

stimulativ care îţi poate asigura
calificarea la

Întâlnirea Anuală a
Managerilor

în pag. 5
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Mesajul Fondatorului Companiei

La Raliul European desfăşurat de curând la Málaga am avut ocazia să privesc

peste opt mii de distribuitori care petreceau, râdeau, se bucurau şi, în unele

cazuri, ţipau. Această imagine m-a făcut să mă gândesc că, la o scară mai

mare, Forever aduce zâmbetul pe milioane de feţe din întreaga lume. Şi,

vorbind despre milioane, a fost o încântare să pot dărui peste opt milioane de dolari distribuitorilor care anul trecut s-au calificat

la programul Profit Share.

Este un privilegiu să lucrezi cu o asemenea companie în asemenea vremuri – când aşa-zişii experţi, responsabili pentru starea

economică a naţiunilor, se întreabă ce a mers rău. Nu sunt în poziţia de a emite opinii politice, însă ştiu că există unele principii

de bază ale succesului, fie el individual, de afaceri sau al unei ţări. Aceste principii sunt:

- Remuneraţia echitabilă pentru o muncă cinstită.

- Să nu cumperi ceea ce nu-ţi permiţi.

- Baza comerţului să fie mişcarea bunurilor şi a serviciilor în piaţă la un preţ corect şi echitabil pentru ambele părţi

implicate în schimbul comercial.

Nu există scurtături; nu poţi fi plătit echitabil fără să depui o muncă cinstită. Bineînţeles, pe durate de timp limitate, totul pare să

fie posibil, dar nu oferă o dezvoltare sustenabilă odată cu trecerea timpului.

Aceste principii fundamentale pot fi aplicate şi afacerii noastre. Nu vă puteţi aştepta să susţineţi o creştere în Forever dacă vă

îndepărtaţi de aceste principii fundamentale care v-au ajutat să atingeţi succesul de la început. Mi se întâmplă să întâlnesc lideri

Forever a căror afacere a atins nivelul de „platou”. Prima privire ar trebui aruncată asupra activităţii de sponsorizare din cadrul

echipei; dacă inviţi mai puţini oameni să se alăture familiei Forever, vânzările scad, fără excepţie. Ştiu că veţi spune “Rex, ceea

ce spui este evident!” Sunt de acord cu voi, dar nu strică să vă reamintiţi din când în când elementele de bază. Este foarte uşor

să ne lăsăm duşi de valul gestionării afacerii noastre şi să trecem cu vederea faptul că este nevoie să vorbim cu oamenii zilnic.

Cu mulţi ani în urmă am auzit ceva de genul: “dacă la sfârşitul lunii ţi-au rămas cincizeci de dolari poţi fi fericit, dacă ai cu

cincizeci de dolari în minus, înseamnă că eşti cu un picior în groapă!” Aşa că, pe măsură ce veniturile voastre cresc, fiţi răbdători

şi, în consecinţă, fiţi răbdători şi faţă de procesul care vă va duce spre succes în Forever. Toate vin cu timpul şi va fi cu atât mai

bine pentru voi şi pentru afacerea voastră dacă îi veţi învăţa pe oameni să construiască într-o manieră sustenabilă şi de lungă

durată.

Acum mai bine de treizeci de ani, când abia deschisesem compania, nu mi-am imaginat că într-o bună zi vom ajunge să

anunţăm că am atins un prag al vânzărilor de 2,5 miliarde de dolari. Asta înseamnă peste patru sute de milioane de dolari

creştere. Sunt deosebit de încântat să văd că foarte mulţi dintre voi vă bucuraţi de rezultatele afacerii noastre. Mulţumită

oamenilor ca voi suntem acum mai puternici decât am fost vreodată. Am simţit această putere la Raliul Nord-American din Los

Angeles, California. A fost un eveniment fantastic şi m-am bucurat de fiecare minut. Deşi a fost doar al doilea Raliu de acest

gen, am fost foarte încântat să văd acolo peste 1400 dintre cei mai entuziaşti distribuitori din America de Nord. Am avut parte

de conferinţe extraordinare, iar a doua zi a evenimentului a fost impresionantă. Printre multele recunoaşteri am avut plăcerea să

privesc 39 de distribuitori calificaţi la programul Profit Share dezvăluind suma câştigată. Expresia de bucurie de pe chipurile lor

atunci când vedeau recompensa eforturilor depuse a fost de nepreţuit. Din acest motiv vreau să le mulţumesc din suflet tuturor

celor implicaţi în organizarea acestui eveniment de neuitat. Abia aştept Raliul de anul viitor care va avea loc în Orlando, Florida.

Am auzit cu toţii expresia “valoarea ta este dată de felul în care ai jucat ultimul meci”, iar realizările noastre din 2008 sunt

incredibile. Aceste rezultate au ridicat ştacheta pentru 2009 şi, pentru a ne menţine nivelul de creştere, este nevoie să lucrăm

mai mult. Toată mass-media vuieşte atunci când vine vorba de criză şi despre cât de rău merg lucrurile, dar pe mine acest lucru

nu face decât să mă ajute să fiu mai conştient cu privire la responsabilitatea pe care o avem faţă de cei care acum sunt în

dificultate financiară. Noi avem la îndemână o oportunitate care poate readuce, la propriu, zâmbetul pe feţele lor. Aveţi puterea

să oferiţi celorlalţi o speranţă reală şi o soluţie tangibilă, a cărei eficienţă este demonstrată. Şi nu vorbim despre un cadou sau

un pachet stimulativ, ci despre o oportunitate de afaceri cinstită, cu tradiţie. Nu trebuie decât ca persoana să fie dispusă să

muncească, să fie consecventă şi să renunţe la o parte din timpul său şi astfel va reuşi să-şi creeze propria economie. Dacă vom

face cu toţii asta, nu am nicio îndoială că vânzările vor depăşi 2,5 miliarde de dolari în 2009. Dar mult mai important este că

milioane de oameni vor putea cunoaşte libertatea pe care Forever le-o poate aduce.

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.

Principiile fundamentale

Forever
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Mesajul Directorilor Generali

Astăzi este o zi importantă. Nu o găseşti în calendarînsemnată cu roşu, dar în istoria personală poate rămâne cao dată de referinţă. Să facem acum un exerciţiu desinceritate împreună. Nu contează dacă eşti în Forever Living Products de două luni sau de
zece ani. Priveşte atent în urmă, la toate lucrurile pe care le-ai făcut până acum pentru cariera pe care ţi-o doreşti
în această companie. Cât de mult ţi-ai propus? Cât de îndrăzneţ ai visat? Cât de departe ai ţintit? Dacă
răspunsul tău este la superlativ te afli pe drumul cel bun. Dar când ai avut ultimul mare succes? Ce s-a petrecut
imediat după ce l-ai sărbătorit? În zilele, lunile, anii următori? De fapt şi de drept... cât de repede ai înaintat
până acum? Eşti mulţumit?

Am ales cu toţii Forever Living Products. Meseria noastră nu înseamnă să vindem produse. Înseamnă un mod de
a gândi, un nou mod de a trăi. Vindem cu toţii un nou mod de a fi. Ne vindem propria formulă, propria viziune
despre viaţă, relaţii cu oamenii, sănătate şi prosperitate. Dar ce ne face cu adevărat să ne mişcăm înainte? Care
este cu adevărat motivaţia noastră? Munca de consultant Forever şi lider de echipă presupune să ascultăm şi să
ţinem discursuri. Uneori ne entuziasmăm ascultându-i pe unii dintre colegii noştri sau pe sponsorul nostru. Uneori
alţii se însufleţesc şi îşi găsesc resursele de acţiune ascultându-ne discursurile şi urmându-ne sfaturile. Reuşim adică
să îi motivăm pe cei din jur. Şi asta se petrece atunci când suntem cu adevărat atenţi la ei şi le înţelegem
necesităţile, aspiraţiile, aptitudinile, visurile.

Motivaţia ta personală care este? O cunoşti? Posibil. Ştii cum verifici cel mai uşor? Analizează-ţi realizările de
până acum. Ultimul succes a fost... ieri sau săptămâna trecută, iar acum te afli în drum spre următorul, cu toate
motoarele entuziasmului pornite? Dacă da, într-adevăr îţi cunoşti motivaţia personală şi o faci să funcţioneze cu
brio pentru tine. Dacă nu, merită să o afli şi să o foloseşti la maximum de acum înainte. Pentru că un mare succes
“înseamnă unu la sută inspiraţie şi nouăzeci şi nouă la sută motivaţie”. Motivaţia poate fi stimulată, dezvoltată,
dar inspiraţia nu poate fi decât... invitată. Însă cea mai bună motivaţie este cea care trezeşte cea mai profundă
inspiraţie. De fapt, adevăratul lider este cel care inspiră omul să se motiveze singur pentru a-şi împlini dorinţele.Ceea ce inspiră este exprimarea autentică a propriei personalităţi. Cu cât trăieşti mai autentic ceea ce spui, cu
atât îi inspiri mai mult pe ceilalţi să facă la fel. Acest lucru se vede în felul cum vorbeşti şi mai ales în acţiunile
care demonstrează ceea ce spui. Concret: spune ce faci şi fă ce spui. Cei din jurul tău vor fi astfel inspiraţi de
forţa şi autenticitatea ta. Îşi vor dori mai mult să fie la rândul lor autentici şi se vor motiva singuri pentru
ascensiunea lor. Acesta este mecanismul prin care liderii puternici îşi conduc echipele.
Descoperă-ţi propria motivaţie pentru a reuşi să-ţi trezeşti cea mai profundă inspiraţie. Cu tine începe succesul
propriei echipe. Oricum, ne aflăm într-un moment extraordinar. Foloseşte-l. România este din nou pe val. Luna
trecută ne-a adus o creştere pentru care întreaga echipă merită felicitări. Liderii President’s Club, Top 20 sunt la
rândul lor foarte activi, se implică total în organizarea şi desfăşurarea întâlnirilor regionale. Felicitări şi toată
recunoştinţa pentru ei. Eforturile lor dau deja roade atât în echipele proprii, cât şi în întreaga echipă a României.
Echipa noastră din Republica Moldova a înregistrat şi ea în ultima vreme un succes remarcabil. Suntem alături
de ei, îi felicităm şi le urăm să continue în acelaşi ritm.
Azi este o zi mare. Pentru că azi ne descoperim adevărata motivaţie şi deschidem poarta unei noi etape în viaţa
noastră. Ne oferim şansa inspiraţiei totale, a realizărilor totale.
Felicitări pentru reuşitele care vă aşteaptă, felicitări pentru motivaţia şi inspiraţia care vă conduc rapid la
următoarea treaptă,

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

Descoperă cel mai bun
drum spre succes

Mesajul Fondatorului
Companiei &
Mesajul Directorilor
Generali

Recesiune?
Doar dacă vrem

Programul Stimulativ
Sovata

Micile secrete ale
marilor lideri

Super Raliul Forever
Dallas, Texas

Avânt fantastic pentru
Forever la Success Day

Email. Un instrument
modern de comunicare şii
vânzare

Oameni de cinci stele

Info

Calificările lunii martie

22--33

44

55

66--77

88--99

1100

1144

1166

1177

1188
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Marele fizician Albert Einstein spunea, despre Marea Depresiune
Economică a anilor ‘30, că “O criză poate fi o binecuvântare

pentru orice persoană, pentru orice naţiune. Pentru că toate crizele
aduc progresul.” Şi mai spune el că “... în loc de toate acestea,
haideţi să muncim serios. Să terminăm o dată cu singura criză care
ne ameninţă cu adevărat: tragedia de a nu dori să luptăm pentru a
o depăşi.”

În condiţiile actuale, cred că fiecare dintre noi e dator să abordeze
criza în primul rând pe cont propriu. E bine să nu rămânem în
tiparele clasice de gândire, pentru că afacerea în care suntem
implicaţi nu este o afacere obişnuită. Este o afacere deosebită, iar
gradul ei de imunitate în faţa crizelor economice este foarte mare –
lucru dovedit constant din 1978 până
astăzi.

Primul pas în lupta cu efectele recesiunii
economice este să conştientizezi orice
stare de resemnare care te încearcă.
Atunci când eşti atras în conversaţii de tip
“ce rău merg lucrurile”, când eşti
dependent de ştiri, care în general sunt
negative, când nu mai ai creativitate şi
dispoziţie de a începe lucruri noi, e bine
să nu adopţi psihologia “de avarie”.
Atenţie! E posibil să fii încercat de gânduri
precum “nu pot avea succes când
economia e în criză”, “oamenii nu-şi mai
pot permite produsele Forever” sau “nu
funcţionează nimic din ceea ce fac pentru
a atrage oameni noi în echipă”. E
momentul să pui la îndoială aceste
convingeri. Si să lupţi împotriva lor cu
armele pe care le ai la dispoziţie.

În primul rând, trebuie să GÂNDEŞTI
POZITIV. Un studiu al Universităţii Harvard
arată că în medie 85% din gândurile
noastre duc de obicei într-o direcţie
negativă. Conştientizarea acestui fapt şi
auto-controlul ar trebui să micşoreze drastic acest procent.
ENTUZIASMUL este o tehnică MLM. Şi este contagios. Se
transmite oamenilor din jur, echipei din care faci parte. În plus,
oamenii se strâng în mod natural în jurul celor care
gândesc pozitiv. Astfel, vei avea impact în timpul prezentărilor şi
oamenii te vor reţine. Poţi urmări şi întreţine apoi uşor relaţiile. Şi,
după cum ştim, relaţia personală este pe primul loc. Relaţia de
afaceri urmează în mod firesc.

Dacă vânzările îţi sunt afectate, poţi încerca alte strategii. De
exemplu, te poţi întâlni cu mai mulţi oameni, poţi comunica mai clar
mesajul tău de marketing. Poţi fi mai persuasiv în sublinierea
beneficiilor produselor şi afacerii Forever. Pentru aceasta îţi trebuie
mai multă ENERGIE. Nivelul ei, însă, depinde doar de tine. De fapt,
întreaga ta afacere depinde doar de tine. Nu este afectată
de factori externi, precum împrumuturi de la bănci, investiţii din
exterior sau lanţuri de distribuţie. Şi nici nu ai şefi imposibili sau

subordonaţi incapabili. Ai o echipă şi o afacere proprie -
paşaportul tău pentru a trece prin recesiune – şi de aceea criza
economică trebuie privită ca o oportunitate.

Observă-te în momentele în care eşti plin de energie şi entuziasm.
Gândeşte-te care ar putea fi cauzele, cele pe care le poţi controla tu
însuţi: o discuţie plăcută cu un prieten sau un moment petrecut în
natură. Cultivă apoi astfel de situaţii pentru a fi dinamic şi pasionat
în tot ceea ce faci.

Un alt mare aliat al tău poate fi TIMPUL. Organizează-l cu
înţelepciune şi foloseşte-l la maximum. Aşează-ţi activităţile în

ordinea importanţei, a efectului lor
pozitiv asupra afacerii, apoi pune-le în
practică în această ordine. Urmăreşte-te în
permanenţă şi detectează orice moment de timp
pierdut. Gândeşte în termeni financiari. De
exemplu, calculează timpul pe care îl foloseşti,
pe parcursul unei luni, pentru a te aproviziona
– drumurile la centrul de distribuţie, perioadele
petrecute acolo, etc. Apoi gândeşte-te câte
produse ai putea vinde sau câţi noi potenţiali
distribuitori ai putea contacta în tot acest timp.
Estimează câţi ar putea ajunge la tine în
echipă. Profitul pe care l-ai obţine astfel este de
cele mai multe ori mai mare decât economia
pe care estimezi că o faci dacă nu comanzi
prin poştă. Propune-ţi ca timp de o lună de zile
să comanzi folosind doar serviciul de
coletărie. Utilizează timpul economisit pentru
a-ţi creşte afacerea. Apoi fă o analiză a
rezultatelor şi decide singur dacă vei
continua. Sunt şanse maxime să o faci.

În Multi-Level-Marketing, singurul client pe
care trebuie să-l convingi cu adevărat eşti tu
însuţi. Atunci când radiezi ÎNCREDERE
în produsele Forever şi oportunităţile
oferite de companie, ceilalţi vor fi
convinşi că a face afaceri cu tine este
simplu, plăcut şi sigur. Iar pe timp de

criză acest lucru este şi mai important. În studii realizate în 1996 şi
reconfirmate în 2006, oamenii au declarat că fac afaceri sau
cumpără produse de la cineva în primul rând pe bază de încredere.
Calitatea, serviciile, lărgimea gamei de produse şi preţul s-au situat,
în ordine, pe locurile 2,3,4 şi 5.

Iată alte câteva tehnici MLM care cresc în importanţă atunci când
vremurile sunt dificile: interesul real în oameni, receptivitatea,
răbdarea, flexibilitatea, generozitatea, viteza, concentrarea, atenţia
la detalii. La prima vedere par caracteristici fireşti ale unui om de
acţiune. Milioane de oameni le-au descoperit însă cu adevărat şi au
beneficiat de ele abia atunci când au intrat în detalii. Aşa că nu uita
de cea mai importantă strategie: abilitatea de a trece la
fapte.

AAlleexxaannddrruu IIssrraaiill,, 
SSppeecciiaalliisstt mmaarrkkeettiinngg

Recesiune? Doar dacă vrem.
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NOU

– ÎNTÂLNIREA MANAGERILOR, SOVATA 2009 –

NOU! PENTRU CREŞTEREA AFACERII TALE

1. Perioada de calificare: 1 aprilie – 30 iunie 2009.

2. Beneficiaţi de acest program stimulativ dacă sunteţi deja
Manager Recunoscut sau vă calificaţi la acest nivel până la data
de 30 iunie, cu condiţia ca în ambele situaţii să îndepliniţi
statutul de ACTIV (4 p.c.) în fiecare dintre cele 3 (trei) luni ale
perioadei de calificare: 1 aprilie – 30 iunie.

3. Sponsorizaţi şi dezvoltaţi un grup de NOI DISTRIBUITORI între
1 aprilie şi 30 iunie şi ajutaţi cel puţin unul dintre aceştia să
atingă nivelul de SUPERVIZOR (indiferent în a câta generaţie se
află în linia dumneavoastră inferioară), tot în această perioadă.
Toţi NOII DISTRIBUITORI din acest grup trebuie să semneze

Formularul de Înscriere între 1 aprilie şi 30 iunie. Data înscrierii
distribuitorilor este data introducerii Formularului de Înscriere în
computerul de la Sediul Central al companiei.

4. Acumulaţi cel puţin 45 p.c. împreună cu acest NOU GRUP,
incluzând aici şi cumpărăturile dumneavoastră personale.
Punctele credit provenind de la distribuitorii responsorizaţi aflaţi
în prima dumneavoastră generaţie, precum şi punctele credit
provenind de la Noii Distribuitori sponsorizaţi înainte de 1 aprilie
NU vor fi luate în considerare pentru calculul celor 45 p.c., dar vor
conta pentru îndeplinirea statutului de ACTIV (4 p.c.).

5. Toate punctele credit necesare calificării la acest program
stimulativ trebuie acumulate în România /Republica Moldova.

Managerii care se vor califica la acest program stimulativ vor primi din partea companiei 3 (trei) nopţi de cazare (în
perioada 3 – 6 septembrie 2009) în Hotelul Danubius (4****) din Sovata, toate mesele (mic-dejun, prânz şi cină) pentru zilele
de vineri şi sâmbătă şi micul-dejun duminică.

Premiile se acordă pentru fiecare număr de identificare calificat. În cazul în care Managerul calificat este singur pe
Formularul de Înscriere, acesta are dreptul de a avea un invitat (pe cheltuiala companiei), cu condiţia ca persoana invitată
să se afle cel puţin la nivelul de Manager Recunoscut. Premiile nu sunt transferabile şi nu se compensează cu bani.

Ţi-ai propus un nou start pentru afacerea ta în această primăvară? Te simţi în formă şi plin de energie, gata să-ţi extinzi echipa şi să-ţi motivezi
colaboratorii să te urmeze?

Îţi propunem un NOU PROGRAM STIMULATIV. Îndeplineşte condiţiile de calificare detaliate mai jos şi compania te va recompensa, decontându-ţi
cheltuielile de participare la ÎNTÂLNIREA ANUALĂ A MANAGERILOR, de la Sovata.

Acceptă provocarea şi foloseşte această şansă ca să-ţi dezvolţi afacerea! Restul lasă-l în seama noastră! Îţi promitem 3 zile de neuitat la Sovata!
Dar nu veni singur! Adu cu tine cât mai mulţi manageri din echipa ta! Gustul victoriei e mult mai plăcut atunci când îl împarţi cu prietenii!
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Continuăm, şi în acest număr al Revistei, seria interviurilor cu lideri de succes ai companiei şi vă invităm să descoperiţi, în
răspunsurile pe care ni le-au oferit Carmen şi Gabriel Larion, de profesie medici, Senior Manageri şi membri President’s Club
în Forever Living Products, ce înseamnă adevărata mentalitate de lider, cum gestionează un lider adevărat perioadele „de
criză”, transformându-le în oportunităţi pentru dezvoltarea afacerii lui, cum poţi să atingi armonia şi echilibrul între o
profesie clasică, o afacere de tip MLM, familie şi prieteni.

1. Aveţi amândoi o profesie nobilă, aceea de
medic. Ce anume v-a motivat să vă implicaţi, în
paralel, şi în afacerea Forever? Pe lângă o foarte
bună pregătire în domeniu, ca medici aveţi cu
siguranţă o abilitate specială de a interacţiona cu
oamenii. Consideraţi că acest lucru v-a avantajat
în formarea echipei?

Tocmai profesia de medic ne-a determinat să realizăm necesitatea de
a schimba ceva în stilul nostru de viaţă, pentru a ne păstra sănătatea
şi, astfel, iniţial am considerat că avem nevoie doar de produse. Am
aflat apoi că munca în această companie este răsplătită cu adevărat
şi am decis că merită să încercăm să atingem nivelul de Manager. Pe
măsura trecerii timpului am găsit multe alte motivaţii de a face
Forever: dorinţa de a avea cât mai mulţi prieteni, de a călători
împreună cu ei, de a-i ajuta şi pe alţii să cunoască o viaţă mai bună.
Abilitatea de a interacţiona cu oamenii nu este un dar înnăscut, se
poate dobândi. Când un medic examinează o persoană, din cele 20
de minute cât durează consultaţia, 5 minute i se acordă pacientului
pentru a-şi spune “durerea”. Se numeşte anamneză. Este important în
Forever să nu copleşim oamenii cu informaţii înainte de a le da
răgazul să vorbească despre problemele, visurile sau dorinţele lor.
Abia apoi poţi şti cum să individualizezi oferta atât de bogată a
companiei.

2. Anul 2009 v-a adus două premiere în
activitatea Forever: aţi obţinut primul cec Profit
Share şi aţi devenit membri President’s Club,

împliniri la care mulţi alţii doar visează încă. Cât
de mult din acest succes îl datoraţi celor care v-au
prezentat afacerea Forever şi v-au fost mentori în
toţi aceşti ani?

Avem sponsori şi mentori extraordinari: Felicia Sumanariu, Camelia
şi Daniel Dincuţă, Vera şi Aurel Meşter. Le datorăm foarte mult, au
fost ca nişte antrenori foarte buni. În primul rând ne-au oferit o
viziune, ne-au indicat o ştachetă înaltă prin exemplul lor personal,
ne-au instruit, motivat şi încurajat. Încercăm să fim şi noi sponsori la
fel de buni ca ei, doar este afacerea copierii! Obiectivele propuse
pentru anul 2008 au fost realizate. Cât despre faptul că am devenit
membri President’s Club, acest lucru nu a fost printre obiectivele
noastre, dar considerăm că este o mare onoare, o responsabilitate,
dar şi un privilegiu de a fi în preajma celor mai buni distribuitori
Forever din România. A fost, în acelaşi timp, un prilej de a ne
convinge de spiritul democratic, în adevăratul sens al cuvântului, în
care se „alege” conducerea acestei companii. Cu siguranţă este unul
dintre secretele succesului, un factor de stabilitate şi încredere.

3. Vi s-a întâmplat ca, pe parcursul drumului spre
nivelul de Senior Manager, să treceţi prin
momente dificile în care v-aţi gândit să renunţaţi
la afacere?

Momente mai mult sau mai puţin dificile a trăit toată lumea, perioade
în care ai impresia că dezvoltarea echipei stagnează, că munceşti
din greu şi pe moment nu ai rezultatele aşteptate. Ni s-a întâmplat şi
nouă, dar am continuat cu încredere, am avut răbdare şi am căutat

Micile secrete
ale marilor lideri
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soluţii. Iar soluţii găseşti dacă mergi la Success Day, o inepuizabilă
sursă de idei numai bune de pus în practică, participând la instruiri,
la prezentări, dar şi dacă te instruieşti singur, pentru că ”atitudinea
învingătorului” nu o vei dobândi în faţa televizorului. Liderul din tine
şi liderii din jurul tău nu-i vei dezvolta făcând shopping, ci numai
citindu-l pe Maxwell. Entuziasmul nu-l vei căpăta citind presa de
scandal, ci “forţa entuziasmului” a lui Norman V. Peal.

4. Afacerea dumneavoastră creşte semnificativ de
la lună la lună, fără a ţine cont de condiţiile
economice prezente. Cum reuşiţi să faceţi asta?
Care este micul secret care vă ajută în dezvoltarea
afacerii Forever?

În primul rând nu ne-am panicat din cauza crizei, ci am folosit-o ca
o motivaţie în plus pentru a promova afacerea Forever. Oricum
România este într-o perpetuă criză în ultimii 20 de ani, în aşa fel încât
românul se simte în criză ca şi peştele în apă. În al doilea rând nu
am renunţat la obiectivele noastre, indiferent de obstacole şi nu, în
ultimul rând, ne-am gestionat timpul astfel încât să facem de două ori
mai multe prezentări şi întâlniri de afaceri. În concluzie, secretul
constă în muncă, muncă, muncă.

5. Există vreun moment cu semnificaţie specială
pentru dumneavoastră, de când aţi ales să vă
implicaţi într-un sistem MLM, moment care
consideraţi că v-a marcat în mod decisiv evoluţia
ulterioară?

Carmen: În mai 2005, la Sinaia,
eram doar Supervizor când am
participat pentru prima oară la un
seminar organizat de familia
Meşter. Am fost ochi şi urechi la
toate câte s-au discutat şi întâmplat
atunci. Mi-am dat seama că mă
aflu în compania „vulturilor” şi am
simţit că locul meu este acolo,
chiar dacă până atunci mă
credeam un pui de „găină”. Când
mi-am întins aripile şi le-am
examinat, am realizat că sunt un
pui de vultur şi că a venit vremea
să învăţ să zbor. Mulţumesc

familiilor Meşter, Dincuţă, Olariu, Culişir, Vingan pentru fascinantele
„zboruri de antrenament” oferite.

Gabi: Momentul în care am descoperit că această activitate, pe
lângă avantajele pentru sănătate, putea în timp relativ scurt să-ţi
aducă şi satisfacţii materiale semnificative, când am văzut primul

bonus de Manager, care era de cinci ori mai mare decât salariul meu
cu tot cu gărzi, am spus: „super”, merită să aloc mai mult timp
colaborării cu Forever.

6. Aţi început să dezvoltaţi această afacere cu
doar patru ani în urmă. În acest răstimp aţi
demonstrat că succesul este o alegere personală,
întrucât au fost patru ani presăraţi de satisfacţii.
Dacă vi s-ar cere să faceţi o ierarhie, care ar fi cea
mai mare realizare pe care aţi obţinut-o de-a
lungul anilor petrecuţi în Forever?

Fără a sta prea mult pe
gânduri, cea mai mare
realizare o reprezintă
dezvoltarea personală
dobândită în aceşti ani
alături de Forever. Pentru
noi a fost oportunitatea
unei reconversii profesio-
nale care nu era prevă-
zută în obiectivele noastre
şi care ne-a adus nume-
roase satisfacţii materiale
şi spirituale.

7. Consideraţi că industria multi-level-marketing
mai reprezintă încă o oportunitate de a avea
propria afacere sau a devenit un domeniu ajuns la
saturaţie?

MLM-ul rămâne şansa de a avea o viaţă împlinită din toate punctele
de vedere, pentru toţi cei care sunt dispuşi să muncească la propria
lor afacere, dar care nu au nicio şansă să înceapă o afacere clasică.
Se ştie că o afacere clasică presupune investiţii foarte mari şi riscuri
pe măsură. Forever îţi pune lumea la picioare cu investiţii şi riscuri
zero. Singura investiţie de care trebuie să fii capabil este să munceşti.
Cât despre saturaţia pieţei nici că poate fi vorba. Rex ne-a transmis
viziunea lui şi avem toată încrederea că, dacă în 2009 mulţi dintre
consumatorii şi colaboratorii acestei companii nu erau născuţi în
1978, când a fost înfiinţată, noi nu putem decât să fim siguri că peste
5 ani vom colabora cu cei care astăzi au 13 - 14 ani, peste 10 ani
cu cei care au acum 8 ani, iar unii dintre consumatorii şi colaboratorii
noştri din 2029 sunt poate încă nenăscuţi. Dar până atunci să dăm
informaţia celor câteva miliarde de oameni care sunt deja majori.

8. Aveţi un program istovitor, pentru că vă
împărţiţi timpul între trei locuri de muncă. Uneori
sunteţi, probabil, epuizaţi şi aveţi nevoie de
refacere. Cum reuşiţi să vă reîncărcaţi bateriile?

Cum reuşim să le reîncărcăm? În mijlocul familiei, cu prietenii. În plus,
Forever ne oferă numeroase prilejuri de destindere împreună cu
echipa şi, nu în ultimul rând, consumăm multe produse de la Forever:
300 de ml de gel pe zi sau Aloe2Go, iar Lycium, Ginkgo, Royal Jelly,
Gin-Chia, Multi Maca şi Fast Break, pe lângă celelalte suplimente, nu
ne lipsesc din dieta zilnică.

În încheiere dorim să urăm Paşte fericit tuturor consumatorilor şi
colaboratorilor Forever. Hristos a-nviat!

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion, Senior Manageri
Membri President’s Club

Vă mulţumim pentru timpul dedicat acestui
interviu şi vă dorim ca anul 2009 să vă

aducă sănătate şi putere de muncă, pentru
a vă duce la îndeplinire toate obiectivele

îndrăzneţe pe care vi le-aţi propus!
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SUPER RALIUL

� Este cel mai mare lac alpin din
America de Nord, fiind situat la graniţa
dintre statele California şi Nevada.
� Adâncimea sa maximă de 501 m îl
situează pe locul al 2-lea după lacul
Crater din statul Oregon (594 m).
� Este renumit pentru apele sale foarte
limpezi şi pentru priveliştea extraordinară
asupra munţilor Sierra Nevada.
� Găzduieşte numeroase facilităţi de
recreere în aer liber şi practicare a
sporturilor nautice, restaurante şi
cazinouri.

SILVER POST RALIU
Aurel & Veronica Meşter
Maria Pop
Camelia & Daniel Dincuţă
Vajda Katalin
Petru & Emilia Truşcă
Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Ramona & Dorin Vingan

LAKE TAHOE

SEDIUL FOREVER Phoenix, Arizona

31 martie a marcat nu doar sfârşitul unei alte luni din calendar, ci şi încheierea
perioadei de calificare la marele eveniment internaţional al anului – Super Raliul
din Dallas. Felicitări tuturor celor care se regăsesc în listele din aceste pagini şi,
în mod deosebit, celor calificaţi la Silver Post Raliu, care se vor bucura de câteva
zile de vis într-o staţiune turistică renumită din statul Nevada, Lake Tahoe, precum
şi celor calificaţi pentru prima dată la nivelul de 1.500 p.c., familiile Carina &
Sebastian Iacătă, Soaring Manageri şi Carmen & Gabriel Larion, Senior
Manageri. Pentru ei, Super Raliul va continua cu Post Raliul Tradiţional, în cadrul
căruia vor vizita sediul companiei din Phoenix, Arizona, laboratoarele Aloe Vera
of America şi Robson Bee Products, dar şi celebrele Las Vegas şi Southfork
Ranch.

Clasamentul prezentat a fost realizat pe baza punctelor credit acumulate în
România, în perioada 1 aprilie 2008 – 31 martie 2009. Distribuitorii care
sponsorizează internaţional în alte ţări şi doresc să cumuleze punctele credit
obţinute din ţările în care au echipă pentru nivelurile de 1.500 şi, respectiv,
2.500 p.c. sunt rugaţi să trimită la Sediul Central din Bucureşti, în atenţia Departamentului AS400, dovada punctelor credit realizate în acele ţări, ppâânnăă llaa
ddaattaa ddee 3300 aapprriilliiee (Politicile Companiei, art. 10.3). 

Distribuitorii calificaţi la unul dintre nivelurile de 1.000, 750, 500 sau 250 p.c. care doresc să participe la Super Raliul din Dallas sunt rugaţi să anunţe
acest lucru la Sediul Central din Bucureşti, în atenţia Departamentului de Marketing, ppâânnăă llaa ddaattaa ddee 44 mmaaii 22000099..

6-8 august 2009, Dallas, Texas

Distribuitorii care sunt singuri pe
Formularul de Înscriere sau cei ai căror
soţi/soţii (înscrişi pe acelaşi cod) nu
pot participa la Super Raliu au dreptul
de a invita o altă persoană care să-i
însoţească. Aceasta trebuie să aibă
cel puţin 18 ani şi va beneficia de
aceleaşi drepturi ca şi persoana
calificată. Dacă vă regăsiţi în situaţia
prezentată anterior, vă rugăm să ne
comunicaţi numele persoanei pe care
doriţi să o invitaţi la Super Raliu ppâânnăă
llaa ddaattaa ddee 44 mmaaii 22000099..

POST RALIUL
TRADIŢIONAL

Carina & Sebastian Iacătă
Carmen & Gabriel Larion
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Eveniment

RALIU
Gizella & Marius Botiş
Szabó Éva
Mircea & Dana Olariu
Marilena & Teodor Culişir
Smaranda Sălcudean
Marcela & Ion Şerban
Constantin & Tania Popa
Marinela Tuţuleasa
Cristiana & Eugen Dincuţă
Elena & Virgil Angelescu
Doina & Dănuţ Hanganu
Kele Mónika
Corina & Dorin Frandeş
Emanoil & Georgeta Mandreşi
Derzsi Sámuel & Etelka
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru

> 1.000 p.c. (3 nopţi de
cazare şi 2 bilete de Raliu)

Aurel & Cornelia Durigă
Mihaela Dumitru
Papp Miklós
Mariana Iuga
Violeta & Liviu Haită
Tatiana & Vasile Tofan
Aszalos Ibolya & Csaba
Leonora & Florea Baciu
Petru & Gheorghiţa Vasin
Mádly Susana & Ludovic

Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Cristina & Ilie Iscrulescu
Stana & Laurenţiu Dincă
Niculina Ştefana
Mircea & Raluca Fage
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Adriana & Constantin Vasile
Kogler Horaţio
Iuliana Mirela Popescu
Iuliana & Liviu Toma
Varga Csaba Attila & Viorica
Valentin & Sonia Florescu
Felicia & Siminel Sumanariu
Adelia Clăvac
Veres Juliana
Cristina & Gheorghe Farcaş
Maria & Mircea Bagdasar

> 750 p.c. (1 noapte de
cazare şi 2 bilete de Raliu)

Iulia Beldiman
Mariana & Silviu Ursu
Ileana & Eugen Cirlea
Doina Ligia & Neculai Iordache
Gheorghe & Adelina Filip
Dana & Dorin Ion
Bandi Attila & Izabella
Alina & Daniel Blendea
Benedek József Mihály & Judit
Elena & Adrian Cristache
Nagy Ella Róza
Petrica & Ghiorghiţă Buruiană
Elena & Ovidiu Velişcu
Camelia & Vasile Oprea
Claudia & Daniel Stanciu
Daniela & Ion Epure
Angela & Valentin Gherghe
Csoma József
Tatiana & Florin Gonţ
Daniel & Mariana Lungu
Ştefan & Lucica Nemeş
Vasilica & Dumitru Crăciun
Dragoş Postelnicu
Violeta & Dumitru Luca
Magdalena & Mihai Neagu

Mihaela Paulina Dan
Maria & Petru Frenţiu
Elena & Ioan Dinuţă
Daniel & Ligia Cifor
Mariana & Oprea Andrei Dragomir
Adiel & Magdalena Miu
Valeria Prescurea
Zenovia & Cătălin Riglea

> 500 p.c.
(2 bilete de Raliu)

Maria Buzdugan
Valerica & Gheorghe Ţâmpu
Luminiţa & Ionel Alban
Elena Bădrăgan
Vasilica & Petre Neacşu
Maria Doina & Mircea Zecheru
Ana Amza
Luminiţa Uţă
Eugen & Maria Plugaru
Maria & Adrian Arghir
Ilie & Adriana Carciuc
Maria & Mircea Săcuiu
Mariana & Eugen Tudoricu
Viorica Şuţă
Ramona & Eugen Olariu
Ioan & Ecaterina Agocs
Estera & Ioan Cuzdriorean
Rodica & Emanuel Voicu Vulcănean
Ulbrecht Susana & Gavril
Nicoleta Iftode
Ştefan Sandu
Ana Mihaela & Ion Andrei
Ioan & Paraschiva Păcuraru
Aurelia & Dumitru Olteanu
Florentina & Virgiliu Anastasiade
Genoveva Ianişevschi
Camelia & Nicolae Catrina
Alexandru Emil Popescu
Viorica & Neculai Bărdaşu
Simona & Sorin Spătariu
Viorica & Marcel Cismaru
Maria & Alexandru Niculescu
Viorel & Dumitra Dincă
Kacsó István
Gál, Irén
Domniţa & Onisim Bontaş
Aurelia & Aurică Năstase
Lăcrimioara Mihaela Bondor
Livia Cusiac
Domnica Maria Iancu
Gabriela & Vasile Ghivirigă
Daniela Gheorghiţă
Răzvan & Daniela Pocaznoi
Letiţia & Vasile Mărcuş
Iuliana & Iulian Paşol
Alina & Viorel Cojocaru
Liliana & Ciprian Lazăr
Nagy Ernő & Irma
Csirák Irén
Ana & Beniamin Gruian
Ioana & Constantin Şerban
Ana Mia & Ion Comşa
Daniela Cristina Grigore
Constanţa Mihalache
Costică Antoche
Georgeta Florentina Popa
Laura & Dan Tatic
Georgeta & Andrei Stanciu
Didina Tudose
Pál Ildikó & Sándor
Amelia Drăguţ
Bálog Dávid & Ildikó
Bardócz István & Ildikó
Cheraghvandi Jalal & Rastghoyan Fouzieh
Mariana & Daniel Demeter
Ligia & Doru Paşcan
Bogdan Pocaznoi
Elena Sandu
Costel Emanoil Creţu

> 250 p.c.
(1 bilet de Raliu)

Liviu & Luminiţa Rednic
Reti Grósz István & Judit
Ana & Constantin Chelu
Mihai & Elionora Păstrăvanu
Vasilica & Ioan Nica
Samuil & Hortensia Barbura
Carmen & Dorel Ciutacu
Raveca & Constantin Iacomi
Niculina & Viorel Ciuchea
Dana & Costel Pop
Daniela & Laurenţiu Cristescu
Mihai Cilibiu
Pokorny István
Mariana Cristea
Lidia & Marin Vasile
Mihăiţa Elena Postelnicu
Emilia & Dinu Potop
Constantin & Manuela Belciug
Atena & Vasile Bîrlea
Haidiţa Baştavela
Claudia & Alexandru Chiriac-Banică
Jana Pârşe
Florian & Florina Ilie
Titiana Zenobia Babău
Gabriela & Marian Tudor
Georgeta & Ion Zamfir
Deák Mihály & Katalin
Carmen & Vasile Smadu
Maria & Octavian Nae
Maria Molnar
Eugenia Petrescu
Isidora & Dumitru Stricescu
Marina & Cristian Arva
Viorica & Alexandru Petrar
Dorica & Dinu Pribac
Marinela & Marin Ristea
Emilia Ioaniţescu
Adrian & Maria Prie
Flavius Bololoi
Adina & Mihai Stoian
Felicia Văduva
Ion Postelnicu
Marilena Ţiugan
Dorina & Petru Siminel
Dorina & Ioan Suciu
Elena & Dorinel Anghel
Viorica & Viorel Moca
Gavril & Gheorghiţa Pop
Ujlaki Csaba & Anna Mária
Constanţa & Haralambie Furtună
Maria Luca
Kelemen Sándor & Enikő
Felicia & Vasile Şanta
Lucian & Cerasela Ploscar
Georgeta Stanciu
Victoria Anghelina
Paul Alexandru Lazin
Petru Arghir Mustea
Vasilica & George Florescu
Daniela Ţiţeiu
Mirabela Macoveanu
Liliana & Marin Ilina
Miszig Mihaela Maria
Victor & Ludmila Sass
Dorina Niţu
Georgeta & Florin Călin
Natalia & Ion Barbonie
Florentina & Benone Gavrilescu
Mihaela Doiniţa Grigoriu
Angelica & Ioan Lucuţ
Elena Corneanu
Romul & Lidia Todea
Cristina & George Popescu
Elena Drăgoi
Constantin & Axenia Petre
Lavinia Carciuc
Iuliana Zacreţchi
Nicolae & Maria Serdean
Mariana & Iulian Oprea

Corina & Constantin Constantinescu
Sofia & Ion Macovei
Elena & Marian Moraru
Dorina & Vasile Arsenie
Profira Asandei
Aurora Postîrnăceanu
Vasile Radu
Florica Dincă
Kachef Hadi & Fazekas Klára
Rinco István & Tünde
Victoria & Mircea Mehedinţi
Petru & Claudia Bivol
Maria & Ilie Popescu
Ion & Mariana Niţu
Maxim & Monica Domide
Neculai Verciuc
Veronica & Emil Pop
Elena & Paul Şuteu
Maria Duţescu
Mihaela & Octavian Gruioniu
Iuliana & Victoraş Pîrşan
Cristiana & Cristian Puşcaş
Elena Gabriela Grancea
Rodica Fulga
Domnica Dragomir
Adrian & Olimpia Brînduş
Maria Mioriţa Lăcătuş & Gheorghe Duruian
Elena & Aurel Bordei
Vasilica & Gheorghe Ştefan
Ioan & Rodica Portelli
Maghiari Călin & Mirandolina
Mihaela & Ion Vasile
Lidia & Vasile Părăuan
Florentina & Pavel Anton
Virginia & Gabriel Iorgulescu
Gheorghe & Ioana Toboşaru
Ioan & Doina Rusu
Ion Melnic
Saveta & Ioan Holboceanu
Florica & Emil Zaha
Elena & Ioan Tăbăraş
Aurelia & Aurel Boeriu
Ioan & Doina Velescu
Manuela Tanţău
Ioana Rucăreanu
Telica & Viorel Brumar
Liliana & Marin Vărgatu
Vasile & Mariana Arhirie
Palaghia Pop
Ecaterina & Romulus Cioroianu
Eugen & Vasilica Giula
Adrian & Carmenica Haidăutu
Aurelia Palanga
Gabriela Burlacu
Csengeri Rozália & István
Livia & Laurenţiu Stoenică
Elena & Constantin Tocitu
Alla Cebotari
Manuela Metenţi
Ramona Larisa Arva
Anca Petronela Popescu
Ioan & Gabriela Pârvulescu
Petru & Gabriela Grijincu
Alexandru Suciu
Ioana Antohi
Mihaela & Radu Ignat
Anuţa Luminiţa Brînduşa
Dinka István Levente
Viorica & Ştefan Roşu
Aurelia Nebunu
Silvia & Gheorghe Paicu
Iordache & Aneta Andronic
Petru Lucian Milea
Ghiorghe & Maria Constantin
Rózsalyi, Magdolna & Pál
Dumitru & Adelina Negruţ
Petre Doda
Viorica & Valerian Stănilă
Elisabeta Cucicea
Bratu & Dana Caraman
Elisabeta Solea



Avânt fantastic pentru Forever la

Deşi abia ne întorsesem din Málaga, deşi oboseala putea să-şi pună amprenta asupra stării noastre de

spirit şi deşi nămeţii au încercat să ne împiedice pe unii dintre noi să ajungem în Bucureşti, evenimentul Success Day

din 14 martie a fost unul dintre cele mai efervescente de până acum. S-a dovedit încă o dată că în faţa calităţii cantitatea

păleşte, că, în ciuda condiţiilor neprielnice externe de orice fel, în Forever ne simţim bine, ne distrăm şi înaintăm în Planul de

Marketing. Le mulţumim tuturor celor care au fost sâmbătă, 14 martie, la Sala Palatului pentru perseverenţa de care dau

dovadă, pentru munca depusă în dezvoltarea afacerii lor şi pentru că au înţeles cu adevărat spiritul Forever.

Kavis Sirwan-Rostam, Nicolae & Margareta Chivu, Manageri

Gazde: Eugen & Ramona Olariu, Manageri

Asistent Manageri
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Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Dr. Carmen & Dr. Gabriel Larion
Senior Manageri

Ujlaki Csaba
Manager

Paula Vasilescu
Manager

Carina Iacătă
Soaring Manager

Sebastian Iacătă
Soaring Manager

Eveniment

„Acest Success Day a venit să întregească experienţa unică a Raliului European

de la Málaga. A fost un Success Day care a satisfăcut sută la sută nevoile şi

aşteptările mele de la un astfel de eveniment, din punct de vedere informaţional,

motivaţional şi emoţional. Sentimentele, emoţiile şi inspiraţia avute şi transmise de

vorbitori şi-au atins ţelul şi au creat o atmosferă extraordinară, optimistă şi vibrantă.

Am apreciat talentul deosebit al gazdelor, familia de Manageri Ramona şi Eugen

Olariu, de a întreţine atmosfera de energie şi entuziasm în sală şi pe scenă,

costumele lor deosebite, care au adus Spania mai aproape de România, precum

şi surpriza extraordinară pe care Eugen Olariu a făcut-o tuturor celor prezenţi în

sală: recitalul la trompetă. A fost un Success Day foarte bogat în imagini şi emoţii,

care vor dăinui în sufletele noastre şi ne vor ajuta cu siguranţă să mai urcăm o

treaptă pe scara profesionalismului în Forever. Maimuţa influenţată de civilizaţie

din speech-ul familiei Larion, vulturul care alege să trăiască trecând printr-o

transformare dureroasă din discursul familiei Iftode-Nedelcu, mărul (din vorbele lui

Ujlaki Csaba) care, indiferent de dorinţa noastră, se supune legii gravitaţiei, casa

golită de mobilier la hotărârea noastră de a ne schimba dintr-o dată toate

obiceiurile proaste din exemplul dat de familia Iacătă, filmuleţul cu bărbatul

paralizat în urma unui accident de avion şi hotărât să iasă din spital de Crăciun

pe picioarele lui - toate acestea sunt tot atâtea motive de a ne determina să reuşim,

să ne dorim şi să atingem succesul. Cred că fiecare om se regăseşte într-o anumită

măsură în ceea ce se întâmplă la întâlnirile Success Day la care participă, aflând

acolo ce are de făcut în continuare pentru ca transformarea sa prin Forever să se

materializeze, descoperind acea cărămidă în plus necesară pentru fundaţia noii

persoane care şi-a propus să devină. În ceea ce mă priveşte, m-am regăsit 100%

în acest Success Day şi sunt foarte hotărâtă ca de mâine să fac tot ce pot pentru

a concretiza acest sentiment de încredere în mine, această convingere că locul

meu este între oamenii care au urcat la Success Day-ul din 14 martie pe scena

Sălii Mari a Palatului din Bucureşti.”

Monica Mitroi, Supervizor

Kachef Hadi & Fazekas Klára, Senior Manageri

Nicoleta Iftode
Manager

Alexandru Nedelcu
Manager
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Asistent Supervizori

Supervizori

Maria Cristina
Crăciun
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Felicitările şi mulţumirile noastre sincere se îndreaptă către toţi speakerii

acestei întâlniri pentru discursurile bogate în informaţii preţioase şi rostite cu

multă pasiune şi umor: Dr. Carmen şi Dr. Gabriel Larion, Senior Manageri,

Paula Vasilescu, Manager, Nicoleta Iftode şi Sandu Nedelcu, Manageri,

Ujlaki Csaba, Manager, Carina şi Sebastian Iacătă, Soaring Manageri. Am

ascultat cu plăcere şi interes discursul Directorilor Generali Forever Living

Products România, Dr. Szőcs Gábor şi Dr. farm. Szőcs Dóra, care ne-au

invitat să privim cu obiectivitate perioada dificilă pe care o traversează

economia şi să o transformăm într-o şansă de a face şi mai cunoscută

afacerea Forever pentru că, aşa cum spunea chiar Rex Maughan, fondatorul

companiei, „Forever este cea mai mare oportunitate din lume”. I-am aplaudat

pe cei care au mai urcat o treaptă în Planul de Marketing, i-am felicitat pe

cei care, la Raliul European din Spania, au primit roadele muncii de anul

trecut materializate în cecurile Profit Share, am cântat şi am dansat alături de

trupa SIGN şi de Giulia, am ascultat-o cu răsuflarea tăiată pe Maria Cristina

Crăciun, o fetiţă minunată, cu glas de înger.
Giulia

Vă aşteptăm cu drag la următoarea noastră întâlnire, pe 16 mai, la Sala Palatului! Până atunci vă dorim o primăvară bogată în realizări Forever!

Alexandra Stoica, Departament Marketing
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Email.
Un instrument modern de comunicare şi vânzare
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Continuare din numărul trecut.

Pentru un om implicat într-o afacere tip MLM, există un instrument de
comunicare, promovare si vânzare cu o eficienţă deosebită: email-ul. E
un instrument care nu necesită bugete financiare – poţi avea acces la
email şi dintr-un Internet Cafe, de exemplu. Singurele investiţii sunt timpul,
energia, imaginaţia şi informaţia. Se pot trimite prin email multe, de la
invitaţii pentru a participa la întâlniri şi prezentări până la caracteristici
ale produselor şi oferte de preţ.

Poţi începe prin a colecta o listă de adrese de email ale oamenilor cu
care intri zilnic în contact şi care ar putea deveni membri ai echipei tale.
Trimite-le apoi câte un email pentru a-i invita la întâlnirile de prezentare
a afacerii, la Success Day sau la o întâlnire în trei, împreună cu sponsorul
tău. Făcând acest lucru în mod persuasiv şi repetat către liste întregi de
persoane, şansele de a coopta noi distribuitori şi de a vinde produsele
Forever cresc simţitor. Un email bine alcătuit poate fi folosit ca

deschizător de uşi, atunci când este trimis distribuitorilor potenţiali. Este
un bun catalizator al etapelor ulterioare. Scrisoarea electronică trebuie
urmată de un contact telefonic şi de stabilirea verbală a întâlnirii, pentru
a desăvârşi procesul.

Atenţie însă! Atunci când trimiţi repetat email-uri unor liste mari de oameni
ai şanse să intri în categoria “spammer” şi anumite adrese de email să
refuze să primească, în continuare, corespondenţă de la tine. Aceasta
pentru că în folosirea email-ului există anumite reguli, printre care aceea
că nu se trimite corespondenţă persoanelor pe care nu le cunoşti sau
care nu doresc să primească mesaje promoţionale de la tine. Pentru a
evita o astfel de situaţie, trimite un număr limitat de email-uri pe zi şi doar
celor pe care îi cunoşti sau ale căror adrese provin din surse sigure. Şi
roagă-i pe destinatari să te pună pe lista de “prieteni”, pentru a arăta că
sunt de acord să primească în continuare corespondenţă de la tine.

Succesul unei acţiuni de emailing către o listă de potenţiali distribuitori se
măsoară în numărul de indivizi care au deschis şi citit scrisoarea, apoi
au acţionat conform cu ceea ce le-a fost sugerat. Aceste decizii se iau în
funcţie de capacitatea ta de a convinge cu ajutorul textului scris. Primul
text cu care destinatarul ia contact este linia de subiect. Ea este, practic,
poarta către e-mail. Asta deoarece înainte de deschiderea scrisorii
electronice, singurele informaţii care se afişează la vizualizarea căsuţei
poştale sunt, de obicei, expeditorul, momentul trimiterii şi linia de subiect.
De aceea, în linia de subiect trebuie să atragi atenţia în câteva cuvinte
sau să te foloseşti de o intrigă pentru a trezi curiozitatea.

Să presupunem că email-ul a fost deschis şi adresantul începe
să-l citească. Şi acum? Acum foarte mult depinde de capacitatea ta de
a scrie un text bun şi comercial. Evident. E o scrisoare care are un scop
– de exemplu de a-l convinge să fie de acord să se întâlnească cu tine,
pentru a-i prezenta afacerea.

E bine să scrii relaxat, ca şi cum ai avea o conversaţie. Textul să curgă
logic. Nu insista în anumite locuri dacă nu e nevoie. În final trebuie să

ÎN LINIA DE SUBIECT:

�� E bine să nu dai prea multă informaţie – fii concis
şi la obiect.

�� Poţi folosi direct numele celui căruia te adresezi.

�� Poţi pune întrebări.

�� Dacă reuşeşti să o faci bine, concen-trează
beneficiul principal al propu-nerii tale de afaceri. 



Training MLM

te semnezi, introducând nivelul tău în Planul de Marketing şi datele tale
de contact.

E bine să închei cu un PS unde menţionezi din nou punctul tău forte.
Lumea citeşte de multe ori PS-ul, chiar dacă nu citeşte toată scrisoarea.

Oamenii primesc mai puţine email-uri în timpul după-amiezii aşa că,
dacă vrei să fii remarcat mai bine (şi citit), trimite email-uri în această
perioadă. De asemenea, studiile arată că email-urile trimise vinerea sunt
cele mai eficiente.

E o idee bună să începi chiar acum să aduni o listă cu adrese de email
ale celor care pot deveni consumatori sau distribuitori în echipa ta.
Compune apoi un email care să convingă asupra avantajelor afacerii
Forever şi ale produselor. Cere-le în acest email să fie de acord cu o
întâlnire. Sună-i după o zi sau două şi stabileşte această întâlnire.
Cucereşte-i apoi prin metodele tale clasice şi adu-i în marea familie
Forever Living Products. Succes!
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Vă rugăm să transmiteţi aceste informaţii şi colaboratorilor din echipele
dumneavoastră şi, totodată, vă rugăm să luaţi în considerare aceste modificări

pentru calculul valorii comenzii minime şi al punctelor credit necesare îndeplinirii
statutului de Activ, pentru a evita eventualele neplăceri ulterioare.

Vă mulţumim pentru înţelegere şi vă dorim tuturor mult succes!

Preţurile produselor
rămân neschimbate.

Noile puncte credit ale produselor Avocado Face & Body Soap, Aroma
Spa Collection, Relaxation Bath Salts, Relaxation Shower Gel, Relaxation
Massage Lotion şi Forever Lean - valabile începând din data de 1 aprilie:

- pc vechi/buc = 0.091;

pc noi/buc = 0.063

- pc vechi/bax = 1.365;

pc noi/bax = 0.945

- pc vechi/buc = 0.303;

pc noi/buc = 0.210

- pc vechi/bax = 1.212;

pc noi/bax = 0.840

Relaxation Shower Gel

- pc vechi/buc = 0.167;

pc noi/buc = 0.137

- pc vechi/bax = 2.004;

pc noi/bax = 1.650

Forever Lean

- pc vechi/buc = 0.103;

pc noi/buc = 0.072

- pc vechi/bax = 1.545;

pc noi/bax = 1.08

Relaxation Massage Lotion

- pc vechi/buc = 0.027;

pc noi/buc = 0.019

- pc vechi/bax = 1.620;

pc noi/bax = 1.140

Avocado Face & Body Soap

Aroma Spa Collection

- pc vechi/buc = 0.110;

pc noi/buc = 0.076

- pc vechi/bax = 1.650;

pc noi/bax = 1.140

Relaxation Bath Salts

ATUNCI CÂND COMPUI TEXTUL, ÎNTREABĂTE,
PRINTRE ALTELE:

�� Care e scopul concret pentru care trimiţi acest e-
mail?

�� Care e problema care-l presează pe distribuitorul
tău potenţial? Sănătatea? Dorinţa de a câştiga mai
bine?

�� De ce produsele şi afacerea Forever pot
reprezenta o soluţie pentru această problemă?

�� De ce problema lui trebuie rezolvată imediat?

�� Care sunt beneficiile imediate pe care le va
avea?

�� Ce acţiune directă ceri din partea lui? (de ex. să
luaţi contact telefonic sau să fie de acord să se
întâlnească cu tine).
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„Este remarcabil şi
aproape de necrezut!
Au trecut 10 ani plini
de provocări,
realizări, împliniri şi
extrem de puţine
momente dificile. Pot
spune cu mâna pe
inimă că aproape
mă identific cu
această companie.
Mulţumesc Forever!”

Adrian Preda

“Poate vi se întâmplă
şi vouă să fiţi întrebaţi
de persoanele
apropiate, ceva de
genul: „Tot în
Forever?” Era uşor cu
ani în urmă să spun
că sunt la început.
Acum răspunsul meu
este că trebuie să
continuu. Atâta timp
cât am alături
oameni deosebiţi,
atâta timp cât apar
provocări, atâta
timp cât va fi
nevoie de mine.”

Oana Ioan

„Sunt unele zile în care ai impresia că se întâmplă atât de multe lucruri,
încât eşti copleşit de avalanşa sentimentelor care te încearcă. Este cea
mai potrivită descriere a celor cinci ani care au trecut de când lucrez în
Forever. Când faci un bilanţ, eşti tentat să te concentrezi asupra laturii
„contabile” a realizărilor tale. Sigur, mi-ar fi foarte uşor să umplu câteva
rânduri calculând la câte întâlniri Success Day am participat în aceşti 5
ani, la câte Raliuri Europene, Internaţionale sau Mondiale am contribuit
într-o mai mică sau mai mare măsură, câte sute sau mii de telefoane şi
email-uri am dat. Toate aceste lucruri se întâmplă şi… trec. Unele le uiţi,
ca să faci loc amintirilor mai proaspete, altele le păstrezi într-un colţişor
sigur al memoriei, pentru a le evoca sau a te raporta la ele mai târziu.
Pentru mine, aceste lucruri contează dintr-un singur motiv esenţial: pentru că
mi-au oferit şansa de a cunoaşte oameni extraordinari, care şi-au pus amprenta asupra a ceea ce am
devenit eu astăzi. Le mulţumesc tuturor – colegi, şefi, distribuitori, furnizori sau parteneri în diferite acţiuni
sau evenimente, şi fiecăruia în parte pentru cuvintele frumoase pe care mi le-au adresat de-a lungul acestor
ani, pentru momentele în care m-au susţinut şi m-au încurajat, dar mai ales pentru momentele în care mi-au
arătat unde greşesc, pentru că acest lucru m-a ajutat să „cresc”. Poate că pe unii oameni trecerea timpului

îi întristează sau îi deprimă. Poate că au dreptate, dacă judecăm după firele de păr alb sau ridurile de
pe frunte. În ceea ce mă priveşte, sunt perfect de acord cu celebrul
citat: „La final, contează viaţa din anii tăi, nu anii din viaţa ta”.

Cristina Petrov

Cei care mă cunosc ştiu că nu-mi place să vorbesc despre mine
sau despre experienţele mele, dar iată că au trecut 10 ani de la
ziua întâlnirii mele cu Dóra şi Gábor Szőcs şi nu pot să nu
împărtăşesc tuturor impactul pe care aceşti doi oameni şi
compania pe care o conduc l-au avut asupra dezvoltării mele
profesionale. Din prima clipă am simţit că aici e locul meu şi se
pare că aşa a şi fost. Alături de colegii care ni s-au alăturat de-a
lungul anilor am reuşit să formăm una dintre cele mai bune echipe.
Astăzi mă bucur că aparţin acestei companii care mi-a oferit atât
de multe satisfacţii.

Alexandru Vasilescu

Oamenii de cinci stele

de
10 ani în
Forever

de
10 ani în
Forever

de
10 ani în
Forever

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:

Vine iepuraşul!
PREMIUL I
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.

PREMIUL II

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

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

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.

de
5 ani în
Forever
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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.

1. 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.

2. 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).

3.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.

Luni, 20 aprilie - toate centrele de distribuţie
din ţară, cu excepţia celui din Cluj-Napoca, vor

fi închise cu ocazia celebrării Paştelui.

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?
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Calificările lunii martie
România & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI
Lixandra Acsinte Domneşti, IF Camelia & Daniel Dincuţă
Niculina & Ion Dorin Asaftei Fălticeni Carmen & Gabriel Larion
Ion Bardici Slatina Mariana Cristea
Vitalie & Elena Carabet Bucureşti Lixandra Acsinte
Marinel & Maria Ciora Călineşti Oaş Varga Csaba Attila & Viorica
Niculina & Dumitru Croitoru Giurgiu Claudiu & Claudia Tănase
Mihai & Ilona Dedu Ploieşti Magdalena Stoica
Debora Dehelean Arad Lenuţa Dreghici
Tatiana & Ştefan Drăgoi Rovinari, GJ Nina & Ion Căuc
Anne Marie Dumitru Ploieşti Liliana & Ciprian Lazăr
Loredana Lupu Bucureşti Vasilica & Alexandru Ciocioi
Emanuela Macovei Târgu-Neamţ Daniela & Vasile Iliuţă
Victor Mager Arad Viorel Ciarnău
Maria & Constantin Minicuţă Dofteana, BC Niculina & Petru Micloş
Liliana Naforniţă Bacău Mia Cristina Grigoraş
Lucian & Cristiana Nicorici Bucureşti Aurel & Veronica Meşter
Elena & Gheorghe Pahonţu Bucureşti Lidia & Marin Vasile
Elena Purcaru Turburea, GJ Marcela & Ion Şerban
Iuliana & Sorin Rişcuţă Brad, HD Viorel Sorin Ciarnău
Gabriel Staicovici Craiova Marinela & Renato Goldiş
Valerian Ştefănescu Piatra Olt Ion Bardici
Emese & Ilie Stet Bucureşti Viorel & Dumitra Dincă
Magdalena Stoica Ploieşti Anne Marie Dumitru
Elena Tomoiagă Timişoara Petru & Gheorghiţa Vasin
Natalia & Gheorghe Untaru Balş Gabriel Staicovici

Viorel Sorin Ciarnău Arad Lăcrămioara Bondor
Petre Doda Timişoara Hortensia & Samuil Barbura
Lenuţa Dreghici Arad Lăcrămioara Bondor
George & Cornelia Mihai Timişoara Petre Doda
Camelia Florina Pop Oradea Kauis Sirwan Rostam

MANAGERI SPONSORI
Rodica & Ghiţă Codoban Valea lui Mihai, BH Nagy Ernő & Irma
Kauis Sirwan Rostam Oradea Kachef Hadi & Fazekas Klára

SENIOR MANAGERI SPONSORI
Kachef Hadi & Fazekas Klára Cluj-Napoca Ileana & Eugen Cirlea
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TOP 10 în funcţie de pc
non-manageriale realizate
în luna martie

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Daniel & Maria Parascan
2. Lăcrămioara Bondor
3. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
4. Carmen & Gabriel Larion
5. Nagy Ernő & Irma

6. Marilena & Teodor Culişir
7. Mariana & Silviu Ursu
8. Cristina & Gheorghe Farcaş
9. Daniela & Ion Epure
10. Stana & Laurenţiu Dincă

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

8. Marilena & Teodor Culişir (7)
9. Petru & Emilia Truşcă (8)
10. Mircea & Dana Olariu (10)
11. Szabó Éva (9)
12. Smaranda Sălcudean (13)
13. Marcela & Ion Şerban (14)
14. Carmen & Gabriel Larion (13)

15. Constantin & Tania Popa (15)
16. Doina & Dănuţ Hanganu (16)
17. Derzsi Sámuel & Etelka (19)
18. Lăcrămiora Bondor (nou)
19. Corina & Dorin Frandeş (20)
20. Kele Mónika (17)

TOP 10 în funcţie de pc
ale noilor distribuitori realizate
în luna martie
1. Laura & Dan Tatic
2. Constantin & Tania Popa
3. Rodica & Ghiţă Codoban
4. Carmen & Gabriel Larion
5. Ioana Antohi

6. Elena Tomoiagă
7. Derzsi Sámuel & Etelka
8. Cristina & Gheorghe Farcaş
9. Niculina & Ion Dorin Asaftei
10. George & Cornelia Mihai

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 Clăvac
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




