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Urcă pe cele mai înalte
culmi şi menţine-te

în formă.
Noul program

Forever Nutri-Lean
te va ajuta.
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Mesajul Fondatorului Companiei

Vă vine să credeţi că a trecut şi luna aprilie, iar primul trimestru al

anului 2009 e deja istorie? Sper să fi fost o perioadă minunată şi

pentru voi. Un trimestru în care afacerea voastră a crescut, în care aţi

muncit mult şi aţi împărtăşit cu toată lumea minunata şansă pe care Forever o oferă. Pentru noi, primele luni ale

lui 2009 au fost excelente. Vânzările record înregistrate în primele trei luni arată că, dacă ne menţinem ritmul,

până la sfârşitul anului vom depăşi 2,5 miliarde de dolari, chiar şi în condiţiile actuale.

Am participat la Raliuri în întreaga lume. Recent ne-am întors din Filipine, după o vizită impresionantă. A fost

minunat să-mi reîntâlnesc unii dintre cei mai vechi prieteni, dar şi să pot lega prietenii noi. Înainte de Manila,

am fost la Raliul Latino-american din Acapulco, Mexic şi am descoperit cu încântare că acolo afacerea creşte

impresionant, la fel ca în toată America Centrală şi de Sud. Este de nedescris sentimentul pe care l-am încercat

văzând cum oameni ca noi toţi păşesc în afara zonei de confort din propria existenţă şi schimbă vieţile

apropiaţilor numai prin curajul pe care îl au de a împărtăşi cu ceilalţi oportunitatea şi speranţa pe care Forever

le oferă. Am avut, totodată, ocazia de a fi alături de ţara care se află pe locul întâi în topul mondial, Japonia,

la Raliul unde au participat peste zece mii de distribuitori. Le-am simţit energia, le-am ascultat poveştile de succes

şi cred că nimic nu m-ar fi putut bucura mai mult.

Din păcate, acest prim trimestru nu a fost perfect, deoarece de curând am pierdut un prieten drag, domnul Ed

Wainscott. Ed a fost avocatul companiei noastre în ultimii treizeci de ani. Ne-a fost alături, ne-a apărat când a

fost cazul şi ne-a sfătuit de-a lungul celor trei decenii de creştere. A fost un om unic, cu abilităţi profesionale de

neîntrecut, cel mai bun avocat pe care l-am întâlnit de-a lungul vieţii. Acasă, a fost un tată model şi un soţ iubitor.

În ultimii doi ani a luptat cu tenacitate împotriva invaziei nedorite a bolii în organismul său. Gândurile şi rugile

noastre sunt alături de cei dragi lui, pe care i-a lăsat în urmă. Cu siguranţă îi vom simţi lipsa.

Gândindu-mă la pierderea unui prieten drag, m-am lăsat în voia amintirilor şi mi-am adus aminte de o mică

anecdotă povestită de unul dintre angajaţii de aici, de la Sediul Central. Era vorba despre un tânăr care privea

picăturile de ploaie de pe fereastră în timpul călătoriei cu trenul. Pe măsură ce se scurgeau pe suprafaţa

geamului, picăturile de ploaie se uneau şi deveneau una. Apoi se despărţeau şi se uneau cu altele noi, urmând

să se despartă din nou. Anecdota sugerează că lăsăm câte puţin din noi înşine în urmă, cu fiecare conexiune

şi persoană cu care intrăm în contact. Nu trăim într-un spaţiu vid, suntem înconjuraţi de oameni minunaţi, al căror

potenţial poate că nu-l înţelegem pe deplin. Aşa că vă îndemn să dăruiţi bunătate tuturor celor cu care intraţi în

contact.

Văd primele semne ale refacerii economiei peste tot şi am încredere că suntem pe calea cea bună. Desigur, vom

putea fi martori la unele suişuri şi coborâşuri, astfel că este important să devenim şi noi parte a acestui proces

de recuperare. Forever poate juca un rol important în ameliorarea situaţiei financiare şi în menţinerea sănătăţii

oamenilor. Prin urmare, avem responsabilitatea să sponsorizăm. Am mai spus asta de nenumărate ori:

sponsorizarea este sângele care curge prin venele afacerii noastre. Noii oameni, care vin cu vitalitatea şi ideile

lor proaspete, reprezintă o oportunitate pentru fiecare afacere. Dacă vă doriţi cu adevărat ca afacerea voastră

să crească, singurul sfat pe care vi-l pot da este să împărtăşiţi şi altora această şansă. Pe măsură ce vă planificaţi

activităţile pentru următorul trimestru din 2009, scrieţi în fruntea listei: „„SSăă vvoorrbbeesscc ccuu cceell ppuuţţiinn cciinnccii ooaammeennii nnooii

ppee zzii””.. Fiţi ca acele picături de ploaie şi lăsaţi câte puţin din sufletul vostru în fiecare relaţie pe care o creaţi.

Secretul este să va asiguraţi că acea părticică este una bună. 

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
Următorul Success Day va
avea loc pe 11 iulie la Sala

Palatului din Bucureşti.

Ce lăsăm cu adevărat 

în urma noastră?
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Mesajul Directorilor Generali

Forever Living Products International este în floarea vârstei.Luna aceasta îi sărbătorim ziua de naştere şi 31 de ani decând scrie istorie. Ştim că Forever înseamnă mai mult decât
o companie de miliarde de dolari pe an – este un mod revoluţionar de a trăi, de a munci, de a
crea relaţii cu ceilalţi oameni. E un mod de a ne bucura de sănătate şi de a prelungi tinereţea.
Maeştrii excelenţei care s-au format în Forever sunt dovada că fiecare dintre noi are toate şansele
să urce la nivelul unde îşi propune cu adevărat să ajungă. Este o companie care ne învaţă să
gândim măreţ pentru a reuşi lucruri măreţe. Este o companie care ne arată că putem să trăim ca un
Diamant, dar ne îndeamnă să muncim ca un Asistent Supervizor, indiferent de nivelul la care am
ajuns. A gândi măreţ înseamnă şi a acţiona cu toată energia, cu toată dăruirea. A găsi soluţii pentru
noile provocări care apar în afacerea noastră, pentru noile programe şi noile oportunităţi oferite de
Forever. Avem nevoie de creativitate, de dinamism, de perseverenţă.
Dar avem nevoie în acelaşi timp de fidelitate faţă de lucrurile care stau la temelia muncii în Forever
– acţiunile simple care construiesc o carieră extraordinară. Este vorba de contactul permanent cu
oamenii – cei din propria echipă, colaboratorii noştri. Cât timp le acordăm dintr-o zi, dintr-o
săptămână? Cât de mult ne preocupă problemele pe care le au la început de drum? Cum îi
încurajăm? Ce ştim despre viaţa lor, despre firea lor, despre talentele pe care nici ei nu şi le cunosc
încă? Este vorba şi de contactul permanent cu cei cărora le prezentăm afacerea şi devin
consumatori. Legătura de la suflet la suflet contează mai mult decât orice. Încrederea pe care o
trezim noi, ca persoane, felul în care avem grijă ca toţi cei care consumă produsele să fie mulţumiţi,
faptul că ne ocupăm cu adevărat de ei şi le dăm mâna de ajutor de care au nevoie. Să ne păstrăm
aproape, să menţinem o legătură vie cu oamenii – pentru că oamenii sunt cea mai mare valoare a
acestei afaceri unice.

Avem nevoie de oameni. De aceea merită să respecţi regula simplă care a dat roade excepţionale
– vorbeşte tuturor despre şansa pe care o aduce Forever. Vorbeşte-le despre stilul de viaţă, produsele
impecabile, planul de marketing, libertatea şi dezvoltarea personală, prosperitatea pe care o
asigură munca susţinută în compania noastră. Dovedeşte că pentru un consilier ca tine provocările
zilei de astăzi nu mai reprezintă o fatalitate, ci o şansă de creştere. De mobilizare completă a
resurselor tale interioare. Situaţia de azi este mai dificilă decât acum un an? Ai un motiv în plus să
pui la bătaie mai multă energie, mai multă experienţă, mai multă hotărâre. Ai un motiv în plus să
vorbeşti cu mult mai mulţi oameni şi să sponsorizezi mai mult, deoarece sunt tot mai numeroşi aceia
care au nevoie să-şi găsească o muncă stabilă, de viitor.
Iar tu ştii deja. Viitorul este al Forever-ului, al stilul de viaţă pe care îl cultivă, al prosperităţii care se
naşte dintr-o afacere a iubirii şi a sănătăţii. Viitorul este al învingătorilor. Viitorul este al tău.
Îţi urăm succes fără limite şi un prezent bogat în toate acţiunile care îţi asigură viitorul de excepţie!

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

Munceşte ca un începător,
gândeşte ca un învingător

Mesajul Fondatorului
Companiei &
Mesajul Directorilor
Generali

Forever Nutri-Lean:
noul tău aliat pentru
un stil de viaţă sănătos

A vinde?
Nimic mai simplu
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Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

Dar pachetul Nutri-Lean reprezintă mult mai mult decât fiecare
dintre aceste produse în parte sau decât suma lor. Reprezintă
o şansă de remodelare a întregului tău stil de viaţă, o infuzie
de obiceiuri sănătoase, exerciţii fizice regulate şi ajutorul pe
care îl primeşti din partea unor suplimente alimentare de cea
mai bună calitate. Poţi face o schimbare în viaţa ta ŞI POŢI
ÎNCEPE CHIAR ACUM. Ştii că poţi!

Aloe Vera Gel reprezintă piatra de temelie a acestui
program. Un tract digestiv sănătos asigură absorbţia eficientă
a substanţelor nutritive din alimente, atât de necesare pentru
organism. Aloe vera contribuie în mod natural la detoxifierea
tractului digestiv. Consumat zilnic în cadrul programului Nutri-

Lean, gelul de Aloe vera
îmbunătăţeşte abilitatea
organismului de a
absorbi substanţele nu-
tritive esenţiale pentru
faza de menţinere a
greutăţii. Băuturile pe
bază de aloe conţin, de
asemenea, vitamina C
şi antioxidanţi, de aceea
sunt bine-venite în acest
regim de treizeci de
zile.

Shake-urile Forever Lite Ultra, cu arome delicioase de
vanilie sau ciocolată, înlocuiesc cu succes una dintre mesele
principale ale zilei şi îţi dau un plus de energie pe întreg
parcursul programului Nutri-Lean. Acest program conţine
produse destinate înlocuirii unei mese, pentru că acestea
aduc organismului 100% din majoritatea vitaminelor şi a
mineralelor de care are nevoie pentru a
funcţiona normal, alături de 18 dintre
cei mai importanţi aminoacizi. Forever
Lite Ultra echilibrează nevoia de energie
a organismului tău atât pe termen scurt,
cât şi pe termen lung. Proteinele
provenite din zer sunt
absorbite rapid, proteinele
din soia sunt absorbite
treptat, iar cazeinatul de
calciu este absorbit pe
parcursul câtorva ore.
Aceste shake-uri aromate şi
spumoase te vor menţine
energic(ă) şi în formă.

Forever Nutri-Lean:
stilul de viaţă sănătos

are un nou aliat
Forever Nutri-Lean este noul program de 30 de zile care te ajută să te menţii în formă după detoxifierea realizată
cu Clean 9. Nutri-Lean constituie faza în care înveţi să mănânci corect, să faci mişcare eficient, să creşti ritmul
metabolismului tău şi să ai un stil de viaţă sănătos. Cine n-ar vrea să urmeze un asemenea program? Care ar fi
alternativa? Chin, suferinţă, înfometare?! Ce eşti dispus să faci pentru a duce un stil de viaţă mai sănătos? Ia chiar
acum o bucată de hârtie şi notează numărul de kilograme la care îţi propui să ajungi, depăşeşte cu optimism toate
obstacolele şi lasă-l pe Nutri-Lean să facă restul!

4

Forever Nutri-Lean include 3 Aloe Vera Gel, 2 cutii de
Forever Lite Ultra de vanilie sau ciocolată, Forever
Garcinia Plus (70 de capsule), Forever Active Probiotic (30
de capsule) şi Forever Lean (120 de capsule).

Nutri Lean Pack Ultra Vanilla 157.95 Euro/0.958 pc
Nutri Lean Pack Ultra Chocolate 157.95 Euro/0.958 pc
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În formă

Forever Garcinia Plus este parte
integrantă a succesului în lupta cu
kilogramele şi, implicit, a programului
Forever Nutri-Lean. Ingredientul activ
din Garcinia este acidul hidroxicitric
de provenienţă vegetală (extras din
fructe) spre deosebire de multe alte
suplimente alimentare, în care acest
acid nu este natural. AHC sprijină
nevoile energetice ale organismului şi
îi dă senzaţia de saţietate, semnalul
folosit de organism pentru a transmite
creierului când a mâncat destul. Alt

ingredient cheie responsabil pentru succesul lui Garcinia Plus
este picolinatul de crom. Cromul este unul dintre mineralele
deseori deficitare în corpul nostru, iar lipsa de crom poate
cauza oboseală şi producerea de grăsime în exces. Ia o
capsulă de Forever Garcinia Plus înainte de mese, urmând
totodată programul Forever Nutri-Lean şi alege alimente
sănătoase pentru a veni în sprijinul eforturilor dietetice.

Forever Active Probiotic
reprezintă acele mici
perluţe magice din

pachetul Nutri-Lean
care menţin sănă-
tatea florei intestinale.
În anumite cazuri,
aceste bacterii bune
pot înlătura bacteriile
rele din intestin. Pe
măsură ce depui efor-

turi susţinute să ajungi la kilogramele dorite, asigură-te că nu
adăposteşti în organismul tău toxine care pot să-ţi creeze o
serie de probleme, de la letargie până la un sistem imunitar
compromis. Forever Active Probiotic conţine organisme vii
care sprijină funcţia imunitară şi permit o digestie mai
eficientă, optimizând, totodată, absorbţia substanţelor
nutritive esenţiale din alimentele sănătoase pe care le
consumi. La ce bun efortul de mânca sănătos fără sprijinul de
care organismul are nevoie pentru absorbţia acestor
substanţe nutritive?

Forever Lean este ultimul, dar nu cel din urmă, dintre
eficientele componente ale pachetului Nutri-Lean. Forever
Lean este instrumentul fundamental şi revoluţionar din
programul tău de reducere a kilogramelor. Luat înainte de
mese, Forever Lean aduce organismului tău două ingrediente
care îl ajută să reducă simţitor absorbţia caloriilor din grăsimi
şi carbohidraţi. Primul ingredient, Opuntia ficus-indica, este
bogat în fibre ce împiedică absorbţia grăsimilor de către
organism. Cel de-al doilea ingredient din compoziţia
produsului este o proteină extrasă din boabele de fasole
albă, care încetineşte absorbţia de zaharuri în organism.
Forever Lean este ultimul pas în înarmarea pentru lupta anti-
kilograme.

Forever Nutri-Lean îţi aduce energia necesară pentru a obţine
rezultate după programul de detoxifiere Clean 9, dar şi

puterea de a te menţine în formă. Acum îţi este la-ndemână
să rămâi la greutatea atinsă. Nu trebuie decât să-ţi dai seama
cât de important este să te hrăneşti sănătos şi să-ţi foloseşti
elanul pentru a depăşi perioadele mai grele din timpul dietei.
Nu-i nicio problemă dacă la început nu reuşeşti. Ridică-te şi
porneşte din nou. Preia controlul asupra stării tale de sănătate
cu noul program Forever Nutri-Lean, urmează-l şi descoperă
că a scăpa de kilogramele în plus înseamnă, de fapt, să te
simţi puternic şi sănătos!

5foreverliving.com



Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.6

Oafacere MLM se bazează, în ultimă instanţă, pe capacitatea personală de a vinde. Dacă promovezi produsele FLP,
trebuie să convingi ascultătorul ce calităţi excepţionale au, ce beneficii aduc sănătăţii şi stilului de viaţă. Dacă vrei să
cooptezi noi membri în echipa ta, trebuie să-i încredinţezi că se află în faţa unei extraordinare oportunităţi de afaceri.

În ambele cazuri, succesul se bazează pe abilităţile tale de vânzător.

După cum ştii, procesul de vânzare poate fi împărţit în trei paşi: contactul, prezentarea şi încheierea tranzacţiei. Acesta din urmă,
“înţelegerea”, este, bineînţeles, cel mai important.

Contactul este momentul în care îţi întâlneşti
distribuitorul potenţial. Se spune că nu ai o a doua
şansă pentru a schimba prima impresie. Ca atare e
bine să stabileşti o relaţie personală. Trebuie să arăţi
bine, pentru a inspira încredere. Zâmbeşte, priveşte
în ochi, foloseşte numele partenerului de discuţie.
Oferă o carte de vizită, pentru a păstra contactul
ulterior. Cel mai important în această etapă este să
califici persoana cu care stai de vorbă. Adică să fii
sigur că are spirit de întreprinzător şi poate deveni
un bun consumator al produselor FLP. Mai mult, sunt
situaţii în care trebuie să verifici şi dacă el este
factorul de decizie ...

Prezentarea ia de obicei ceva
mai mult timp. FLP te înarmează
cu mai multe instrumente care
şi-au dovedit eficienţa de-a lungul
timpului: Flip Chart-ul, Interna-
tional Directory, CD-ul de prezen-
tare, Planul de Marketing, mapa
de înscriere, mostre, cataloage şi
manuale de produse. Modul în
care se fac prezentările îl cunoşti
din broşurile de instruire.

Fie că este o Prezentare unu-la-
unu sau o Demonstraţie despre
Produse, nu uita că, de fapt, tu îţi
educi viitorul partener şi îl ajuţi să
aibă succes în ceea ce-şi
propune. Află cât mai repede

ce-şi doreşte din această oportunitate – bani,
sănătate, recunoaştere, un viitor sigur - apoi explică-i
şi ajută-l să folosească afacerea FLP pentru a-şi
asigura succesul. Atât lui, cât şi ţie.

În orice caz, nu prezenta caracteristici, ci întot-
deauna beneficii.

Dacă trebuie să compari afacerea FLP, nu lovi
competiţia. Mărgineşte-te să subliniezi avantajele
unice pe care le deţii. Planul de Marketing FLP, de
exemplu, este unic – prezintă-l în detaliu şi arată-i
beneficiile. Şi fii mândru de produse, de preţuri, de
afacere. Arată asta prin gesturile tale, prin tonul şi

Nimic mai simplu.
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MLM – Foloseşte această şansă

cuvintele folosite. Orice ezitare se simte imediat şi
are repercusiuni în decizia de achiziţie. Aşa că fii în
permanenţă entuziast.

Pentru a câştiga încredere, menţionează, dacă poţi,
beneficiari mulţumiţi ai produsului şi dă detalii
despre modul în care aceştia îl folosesc. Cu cât mai
specifice, cu atât mai bine. E mult mai convingător
să spui “Doamna Ionescu a slăbit 7 kg în trei
săptămâni, cu programele Clean 9 şi Nutri-Lean”
decât “Utilizând produsele FLP pentru controlul
greutăţii vei slăbi cu siguranţă.”

Câtă vreme distribuitorul potenţial rămâne atent în
timpul prezentării, înseamnă că există o intenţie de
a se implica. Ori se va înscrie în FLP şi va cumpăra
produse, ori tu vei cumpăra, în
final, o poveste despre de ce nu se
poate implica. Simplu. Aşa că, în
timpul prezentării, nu uita care este
cel mai important lucru: să închei
afacerea. Caută în permanenţă
semnale din partea lui cum că ar
dori să parafeze înţelegerea. Un
studiu realizat în Marea Britanie în
2003 arată că 74% din
cumpărători au spus că ar fi
cumpărat mai devreme dacă li s-ar
fi cerut acest lucru. De aceea, nu
insista să duci prezentarea până la
capăt, doar ca să arăţi că ai fost
bine pregătit!

Pentru a fi un bun vânzător, nu
trebuie să excelezi în partea de
contact sau în prezentare. Trebuie
să ştii să închei afacerea. Sunt
multe tehnici pe care le poţi pune în
practică. Important este să ceri
explicit parafarea înţelegerii şi,
dacă se poate, să nu accepţi
prelungirea procesului decizional,
pentru că şansele scad foarte mult.
Sau să închei cu o întrebare
deschisă, una la care să nu se
poată răspunde prin da sau nu. De
exemplu: “Cam atât despre
produsele FLP şi despre sistemul

nostru MLM. De obicei, un nou distribuitor
achiziţionează pachetul Touch of Forever. Dar se
poate începe şi cu o comandă de minimum 50 Euro
+ TVA. Pentru tine, care este cea mai bună
variantă?” Chiar dacă pare uşor forţat, este o
tehnică des folosită. Şi cu succes.

Poate cea mai importantă caracteristică a unei
vânzări este să te aştepţi ca ea chiar să se întâmple.
Se spune că în viaţă nu primeşti ceea ce îţi doreşti,
ci ceea ce te aştepţi să primeşti. Dacă te aştepţi să
ai un eşec, îl vei avea. Dacă te aştepţi să ai câştig
de cauză, vei fi învingător. Începe cu propriul limbaj.
Nu spune “Îmi doresc să ajung Safir Manager”, ci
“Am ales să devin Safir Manager”. Succes!

Alexandru Israil, consultant marketing
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Forever: Ai putea să ne povesteşti puţin despre
cine era şi ce făcea Berkics Miklós atunci când s-a
întâlnit cu Forever Living Products?

Berkics Miklós: Înainte de întâlnirea cu Forever, Berkics Miklós
nu a fost nimeni şi nimic. Am lucrat o perioadă pentru MAV
(societatea de căi ferate din Ungaria) şi pe lângă asta am mai
cochetat cu încă patru-cinci companii din domeniul multi-level
marketing. Mi-am schimbat după un timp locul de muncă şi
m-am angajat la o firmă de ciocolată, dar nu au mai avut
nevoie de munca mea, aşa că am plecat. Menirea mea era
în altă parte.

Forever: Acum, că l-am cunoscut pe Miki de atunci,
ai putea să ne spui câte ceva despre persoana
care eşti acum? Câte ore pe zi dedici afacerii tale,
cum reuşeşti să te motivezi atunci când ai o zi mai
grea, care este rutina unei zile obişnuite de lucru?

BM: Cine sunt azi? În prezent nu sunt nimic
altceva decât o variantă mai „şlefuită” a
eu-lui meu din trecut. Sunt acelaşi om care
am fost dar experienţele m-au modelat,
transformându-mă probabil într-un om mai
bun. Cred că în privinţa mea timpul a avut
efectul pe care îl are şi asupra vinului:

acesta, cu cât este mai vechi, cu atât este
mai bun. Mă bucur că în prezent pot

acorda mai mult timp afacerii
mele. De fapt, eu nu privesc
asta ca pe o muncă, ci ca pe
o oportunitate care mi s-a
oferit şi pe care o dezvolt cu
bucurie. Ba mai mult, mă
surprind de fiecare dată
căutând să dedic şi mai
mult timp afacerii. Nu am
numărat orele pe care le
dedic afacerii în fiecare
zi, dar cred că un bun

„constructor” de reţea este
pregătit să vadă oportunităţile

din jurul său şi să găsească
oamenii pe care îi poate ajuta
din prima clipă a dimineţii, de

când deschide ochii, până la orele târzii din noapte. În ceea
ce priveşte motivaţia, consider că în viaţa unui om există
întotdeauna noi visuri, noi ţeluri. Aceste visuri şi ţeluri
nerealizate încă sunt cele care ne menţin permanent motivaţi.
Cred cu tărie că cea mai mare motivaţie este chiar stilul de
viaţă MLM. În orice activitate, cea mai importantă motivaţie o
reprezintă chiar ceea ce faci. Ce e, însă, extraordinar în
afacerea noastră este că putem să ne aducem la suprafaţă pe
noi înşine, ne putem realiza cele mai importante dorinţe în
MLM tocmai prin faptul că ne aducem contribuţia la
îndeplinirea visurilor altora. Rutina unei zile obişnuite?
Consider că nu există aşa ceva în Forever. Unui om sangvinic,
cum sunt eu, i-ar fi foarte greu să trăiască pe baza unei rutine.
Eu îmi organizez ziua pe baza relaţiilor pe care le creez şi
nici nu ar putea fi vorba de o rutină, pentru că asta ar
însemna să mă plictisesc, iar în munca mea nu există
monotonie. Încerc să-mi organizez zilele astfel încât să fie
diversificate, vesele şi pline de conţinut.

Forever: Având în vedere că tu „ai ajuns acolo”
(“Get there”) poţi să ne spui care este definiţia ta
pentru succes acum şi care consideri că a fost
factorul decisiv în atingerea acestui nivel?

BM: Să atingi un anumit nivel din Planul de Marketing, fie cel
de Asistent Supervizor, fie cel de Diamant este o bucurie
uriaşă, o adevărată împlinire. Dar succesul real înseamnă de
fapt călătoria pe care o faci în drumul spre aceste niveluri.
N-ar trebui să uităm, în timp ce ne concentrăm pentru a atinge

Micile secrete
ale marilor lideri

Este unul dintre liderii de excepţie cu care întreaga lume Forever se mândreşte, un om în continuă mişcare, de la care avem
cu toţii foarte multe de învăţat, un om pentru care o reuşită nu reprezintă finalul, ci abia începutul unui nou demers la
capătul căruia va putea să-şi demonstreze că e capabil de noi performanţe. Vă prezentăm în paginile care urmează un
interviu cu Berkics Miklós, Diamant Safir Manager din Ungaria, câştigătorul celor mai mari cecuri Profit Share din Europa
în ultimii ani, cel care stăpâneşte de minune arta de a se reinventa permanent şi nu oboseşte niciodată să găsească şi să
pună în practică noi abordări ale afacerii pe care o construieşte cu atât de multă pasiune, entuziasm şi succes.
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Interviu

un anumit nivel, că de fapt drumul este cel mai important,
n-ar trebui să uităm să ne bucurăm sau să fim recunoscători
fiecărei zile pe care o trăim parcurgând această călătorie,
pentru că numai aşa acest succes va avea gust cu adevărat.
Pur şi simplu, este nevoie numai de perseverenţă şi muncă
susţinută.

Forever: Care este cel mai bun sfat pe care
l-ai primit vreodată? Care sunt cele mai
importante lecţii pe care le-ai învăţat, atât din
punct de vedere personal, cât şi profesional, pe
parcursul dezvoltării afacerii?

BM: Cea mai importantă lecţie pe care am deprins-o în MLM
este că tot timpul trebuie să-ţi respecţi sponsorul şi să accepţi
ceea ce spune. Edifică-l, pentru că el este cel mai important
pilon în activitatea ta de „constructor de reţea”. Sfatul cel mai
eficient pe care vi-l pot da este să nu uitaţi de unde aţi pornit.
Indiferent de nivelul la care vă aflaţi, nu vă opriţi nici măcar
o zi din ceea făceaţi şi la începutul colaborării cu Forever.
Respectând aceste sfaturi nu veţi avea niciodată niciun fel de
surprize în viaţa profesională.

Forever: Care a fost cel mai satisfăcător moment
din toată cariera ta alături de Forever şi de ce?

BM: Nu cred că poate fi vorba de un singur moment plin de
satisfacţie. Cele mai mari sentimente de mulţumire le am la
evenimentele Success Day, pentru că acolo pot să fiu
împreună cu toţi colaboratorii din echipa mea şi să mă bucur
alături de ei.

Forever: Ai fost nevoit să faci sacrificii pentru a
ajunge în vârf? Care au fost acestea?

BM: Fără sacrificii nu există rezultate şi nici succes. Sunt
situaţii în care trebuie să renunţăm la comoditate pentru a ne

putea bucura mai târziu şi pentru a ne ridica stilul de viaţă la
un alt nivel. Nu cred că există cineva care poate spune că a
realizat ceva cu adevărat important fără nişte sacrificii,
indiferent cât de mari sau mici au fost ele.

Forever: În ultimul timp concurenţa a devenit din ce
în ce mai acerbă pe segmentul produselor pe bază
de Aloe vera. Care este modul în care abordezi tu
această problemă, astfel încât afacerea ta să se
dezvolte în continuare?

BM: Nu putem spune că Forever are concurenţă cu adevărat.
Da, avem competitori şi le sunt foarte recunoscător că există,
îi respect şi le cunosc produsele. Ei sunt cei care mă îndeamnă
în continuu să-mi fac şi mai bine treaba, să ofer mult mai mult
pentru această activitate. Dacă n-ar fi existat competitori, de
mult m-aş fi lăsat pe tânjeală, ei însă mă menţin în priză.

Forever: Ce i-ai răspunde unui nou distribuitor care
ţi-ar spune că succesul tău se bazează numai pe
faptul că ai avut noroc şi ai fost printre primii
distribuitori din Ungaria?

BM: Păi, dacă el aşa priveşte lucrurile, atunci cu siguranţă are
dreptate. Eu, însă, am o cu totul şi cu totul altă părere: fiecare
om este norocos atunci când afacerea Forever îl găseşte. Toţi
cei care au oportunitatea să lucreze cinci sau chiar zece ani
alături de Forever sunt nişte oameni norocoşi. Dar dacă vreţi
sfatul meu cu adevărat, nu vă bazaţi în viaţă pe şansă,
bazaţi-vă pe propriile forţe şi eforturi, pentru că fiecare este
responsabil de propriul destin. Ştiţi cum se spune, norocul ţi-l
mai faci şi singur.

Forever: În încheiere spune-ne, te rugăm, dacă
există vreo întrebare care nu ţi-a fost pusă
niciodată, dar la care ţi-ar face plăcere să
răspunzi.

BM: M-aţi luat pe nepregătite. În momentul acesta chiar nu
ştiu, dar probabil că până la următoarea întâlnire îmi va veni
în minte ceva şi cu siguranţă vă voi spune.

Îi mulţumim lui Berkics Miklós pentru timpul
pe care ni l-a acordat şi pentru că ne-a
împărtăşit o parte din secretele reuşitei lui.
Îi dorim mult succes şi în continuare!



Este momentul pentru schimbare.

Pregătiţi-vă să urcăm la un alt nivel.
Există o vorbă care spune că timpul zboară foarte repede atunci
când te simţi bine! Ne-am întors de curând de la Raliul Mondial, care
anul acesta a avut loc în Africa de Sud. A fost impresionant să
participăm din nou la acest eveniment, alături de Directorii Generali
ai Forever Living Products România, Dr. Szőcs Gábor şi Dr. farm.
Szőcs Dóra şi de top Managerii din România, Vera şi Aurel Meşter,
Diamant Safir Manageri. Am fost întâmpinaţi, ca de obicei, cu o
revărsare de lux, dar şi de surprize şi am realizat încă o dată că
Forever este cu adevărat o şansă uriaşă, care transformă imposibilul
în posibil. Am fost impresionaţi de puternica prezenţă a echipelor din
Africa, dar mai mult decât atât de dinamismul, atitudinea şi
entuziasmul de care au dat dovadă. Fiecare persoană în parte are o
motivaţie puternică de a trăi o viaţă mai bună, iar asta s-a reflectat
în cele peste şaizeci de cecuri Profit Share înmânate în cadrul
evenimentului. Am petrecut zece zile alături de cei mai buni lideri
Forever din lume, în care am învăţat din experienţa lor. Rex ne-a fost
alături în fiecare zi, inclusiv în Safari şi la petreceri, iar Gregg a

călătorit alături de noi şi chiar ne-a invitat la o masă fastuoasă:
crocodil la proţap. A fost cu adevărat un raliu fascinant, mai ales că
aproape în fiecare zi şi în fiecare seară am fost ACASĂ LA FOREVER
– adică în staţiunile companiei. A fost un raliu plin de inspiraţie şi,
dacă toţi cei care facem parte din această mare şansă Forever în
România am reuşi să ne molipsim de entuziasm şi să-l eliberăm din
noi cu sinceritate, rezultatele noastre ar fi duble sau chiar triple.
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Raliul Mondial
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Între 15 şi 24 aprilie, Africa de Sud a fost centrul lumii Forever. Lideri ai companiei de pe cele cinci continente au petrecut acolo momente

minunate, au trecut prin experienţe unice, au descoperit că optimismul, bucuria localnicilor de a trăi la intensitate maximă fiecare clipă, fiecare

succes şi dorinţa de a face tot ce le stă în putere pentru o viaţă mai bună reprezintă forţa incredibilă care a propulsat ţările din Africa în topul

mondial Forever. Raliul Mondial a fost, şi de data aceasta, un eveniment memorabil şi totodată o lecţie de prietenie, devotament, respect şi

dragoste de oameni. Vă invităm să citiţi, în paginile următoare, câteva dintre gândurile celor care, alături de Directorii Generali Forever

România, Szőcs Gábor & Dóra, au reprezentat România la acest eveniment: Aurel & Vera Meşter, Diamant-Safir Manageri, distribuitorii numărul

1 în funcţie de punctele totale şi Maria & Daniel Parascan, Senior Manageri, aflaţi pe primul loc în topul punctelor non-manageriale.



Suntem cei care TREBUIE să fim un EXEMPLU DE ENERGIE
CANALIZATĂ şi, indiferent de obstacole, de obiecţii sau provocări,
misiunea noastră este să ajutăm cât mai mulţi oameni să se ridice la
un alt nivel - un alt nivel de înţelegere, un alt nivel de sănătate, un alt
nivel al stilului de viaţă!

Mulţumim tuturor distribuitorilor Forever din România pentru
încrederea, dăruirea şi eforturile pe care le fac în a promova această
„Cea mai mare oportunitate din lume”. Îi mulţumim lui Rex pentru
şansa pe care ne-a acordat-o nouă şi celorlalte 10 milioane de
oameni din lume!

Maria şi Daniel Parascan, Senior Manageri
Membri President’s Club
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Eveniment
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Performanţă extremă - rezultate
excepţionale!

Forever Living Products dovedeşte an de an că
este oportunitatea reală şi ideală pentru obţinerea libertăţii la
care visează orice om; libertate dată de obţinerea sănătăţii şi
prosperităţii în acelaşi timp, indiferent cine eşti, în ce ţară sau
pe ce continent te găseşti! Continentul “negru” a fost
luminat de focul entuziasmului FOREVER, care sperăm să se
întindă şi spre ţara noastră şi să producă un adevărat
“incendiu” de bucurie şi dragoste de a munci alături de
compania care ştie să-şi răsplătească partenerii într-un mod
onest, unic şi inegalabil! Africa a fost singurul loc în care o
persoană necunoscută ne-a spus: “Vă rog ajutaţi-mă să urc la
un nou nivel în viaţa mea!”, s-a înscris şi aşteaptă cu
nerăbdare să-i sosească prima comandă de
două puncte pentru a lua startul spre viaţa
pe care şi-o doreşte. Dorinţa de a-şi depăşi
condiţia, deschiderea şi dedicarea le-am
văzut la mulţi africani.
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Dorim să mulţumim conducerii
Forever Living Products pentru
oportunitatea pe care ne-a oferit-o,
de a trăi alături de colegii
africani zile atât de pline de viaţă
şi sărbătoare continuă! Am văzut,
am ascultat şi am învăţat atât de
multe lucruri şi suntem gata
să aprindem focul împreună cu
echipa României, formată din oameni
valoroşi, care pot şi care merită mult mai mult!
Lansăm o provocare: haideţi să creştem entuziasmul, să
creştem temperatura sufletească, să transmitem informaţia
Forever cu mult mai mult drag şi atunci viitorul familiilor
voastre alături de Forever România va fi sigur şi luminos -
HOT TEAM - Împreună pentru SUCCES!

Vera & Aurel Meşter, Diamant Safir Manageri
Membri President’s Club
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Întâlnirea regională de
la Bucureşti a avut
absolut tot ceea ce îi
trebuie pentru a fi un
mare succes: speakeri
inspiraţi şi motivaţi
ne-au ajutat realmente
să fim mai buni.
Cristiana Dincuţă ne-a
deschis capacul cutiei cu secrete ale reuşitei, de la domnul
Benedek am învăţat că echipa face ceea ce face liderul nu ceea ce
spune el, iar prin binoclul lui Cristi Dincă am văzut mult mai aproape
cele patru puncte care alcătuiesc statutul de Activ. Recunoaşterile
„Activilor” de bronz, argint şi aur au picurat acel strop suplimentar
de încredere şi mulţumire în sufletele noastre. Adriana Vasile ne-a
indicat paşii necesari de la Supervizor la Manager, Dana Ion ne-a
arătat importanta relaţiilor interumane în dezvoltarea afacerii, iar
Camelia Dincuţă a exemplificat ce înseamnă atitudinea în Forever.
Auzisem de multe ori subiectele discutate, dar de data aceasta a fost
altfel şi, datorită minunatelor gazde, Carina şi Sebastian Iacătă, am
plecat acasă mai puternici şi mai motivaţi. Simţim că am crescut! Tu
nu vrei să creşti?

Cu drag,
Maria şi Eugen Plugaru,

Manageri

Salut ideea de organizare a seminarului “Întâlnire regională de
instruire şi planificare a afacerii“, deoarece simt că a venit la timpul
oportun. Consider că este mai aproape de noi, distribuitorii Forever.
Exemplul liniilor superioare, experienţa şi cunoştinţele pe care ni le
împărtăşesc nu fac decât să ne motiveze, să ne dea un imbold şi să
ne ajute să conştientizăm că, aplicând corect ceea ce am învăţat,
vom reuşi şi vom ocoli multe greşeli. Apoi, recunoaşterile au un rol

important atât pentru cei care au muncit şi sunt răsplătiţi, cât şi pentru
ceilalţi: îi stimulează să facă mai mult, astfel încât visurile să devină
realitate. Mulţumesc pentru acest seminar!

Sorina Dejanu,
Supervizor

„Dorinţa de câştig nu înseamnă nimic fără dorinţa de
pregătire”(Zig Ziglar). Întâlnirea Regională desfăşurată pe data de
25 aprilie 2009 în Bucureşti reprezintă o reţetă a succesului
garantată 100%, o extraordinară şansă atât pentru începători, cât şi
pentru colaboratorii cu vechime ai companiei. Toate acestea sunt,
însă, în zadar fără decizie, angajament, practică, perseverenţă,

organizare şi consecvenţă! Acceptă
provocarea FOREVER şi încearcă!
Pune în balanţă ce pierzi versus ce
câştigi! Noi am acceptat acum opt
ani, am încercat şi am reuşit, alături
de cei peste şase sute de Manageri
din România, iar astăzi ne bucurăm
de stilul de viaţă oferit de Forever!
Încearcă şi convinge-te şi tu!

Iuliana şi Iulian Paşol,
Manageri

Iniţiativa organizării întâlnirilor regionale a avut succes în toate cele
patru colţuri ale României. În întreaga ţară am descoperit oameni dornici
să înveţe, să crească şi să cunoască succesul alături de Forever. Iată ce

ne-au scris unii dintre cei care au participat la aceste întâlniri.

Întâlniri regionale de



Training MLM
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Am gustat de-a lungul timpului
şi triumful şi deznădejdea,
mi-am însuşit lecţii de
competitivitate cu mine
însămi şi cu cei din jur, dar
din toată experienţa
acumulată mi-a lipsit ceva:
echilibrul. Este ceea ce am
descoperit devenind cola-

borator Forever, acum doi ani. Ideea de echilibru este şi mai bine
conturată în cadrul întâlnirilor din Forever, mai ales în timpul celor
regionale. Este imposibil să vii la astfel de întâlniri şi să rămâi acelaşi
om. Sponsorii noştri dragi ne învaţă cum să aplicăm în viaţa de zi cu
zi tot ce învăţăm în Forever, astfel încât să formăm, menţinem şi
dezvoltăm o echipă puternică. Am învăţat că, punând pasiune în
ceea ce faci, ajungi curând să descoperi excelenţa, că a fi Activ nu
înseamnă doar a acumula nişte puncte, ci a activa zilnic, în stil FLP,
oriunde te-ai afla. Până la urmă, întâlnirile regionale înseamnă a
urma o cale, străbătută în stil propriu, dar cu îndrumarea unor
oameni care au reuşit, planificând zi de zi, pas cu pas, succesul tău
şi al oamenilor din echipa ta, cu foarte, foarte mult echilibru.

Daniela Dragotă
Supervizor

O zi caldă de primăvară
anunţa atmosfera plăcu-
tă pe care am găsit-o
înăuntrul minunatei locaţii
a Întâlnirii regionale: Sala
Filarmonicii din Craiova.
Gazdele acestei întâlniri,
Alina şi Daniel Blendea,
Manageri, eleganţi şi
degajaţi, ne-au prezentat
o afacere de succes în
România şi în lume. I-au
edificat minunat pe liderii

de succes ai acestei afaceri - Maria Bagdasar, Marinela Tuţuleasa,
Mihai Cilibiu, Violeta Haită, Petru Truşcă - care ne-au
împărtăşit secretele lor. Toţi aceşti oameni de succes au un numitor
comun: iubirea. Îşi iubesc afacerea, partenerii de afaceri, echipa şi
semenii şi le arată calea spre victorie celor care vor să vadă.
Recunoaşterea statutului de Activ - baza acestei afaceri - este o
motivaţie extraordinară pentru echipe. Vorbitorii au reuşit să
transmită sălii un mesaj pozitiv şi încurajator. Acum rămâne ca
fiecare să valorifice informaţiile pline de esenţă ale acestei întâlniri.
Mulţumim conducerii Forever România pentru ocazia pe care ne-o
oferă prin aceste întâlniri regionale care ne sunt de un real folos.

Dr. Livia Stoenică, Asistent Manager

instruire şi planificare
a afacerii
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Marketingul în parteneriat începe cu
alegerea afacerilor cu care vrei să te aliezi.
Gândeşte-te ce fel de oameni sunt potriviţi
pentru afacerea FLP şi apoi gândeşte-te ce tip
de afaceri se adresează unor astfel de
oameni. Iată câteva exemple:

� saloane de coafură
� cluburi de fitness
� cabinete de medicină alternativă
(acupunctură, homeopatie, etc.)
� cluburi de sport (tenis, înot, fotbal,
etc.)
� saloane de masaj

Apoi, trebuie să faci o ofertă concretă. De
cele mai multe ori, trebuie să-i propui
proprietarului afacerii sau angajaţilor care
sunt în contact direct cu clienţii să devină
distribuitori FLP. O astfel de prezentare

trebuie bine pregătită,
pentru că un om care are
deja o afacere şi o listă de
clienţi fideli nu va susţine un
produs dacă nu va crede în
el de la bun început. Mai
mult decât atât, el este
foarte ocupat. Oferă-te să-l
susţii, în calitate de
sponsor, preluând o parte
din atribuţiunile lui. Merită!
În fond, ai acces la lista lui
de clienţi şi te bazezi pe

încrederea deja câştigată. Dacă nu doreşte
să fie sponsorizat, află cum poţi ajunge să te
adresezi clienţilor de pe lista lui. Poate e de
acord să te susţină în schimbul unei sume fixe
sau a unui simplu comision.

Într-un astfel de parteneriat, toată lumea are
de câştigat:

� tu, pentru că o listă întreagă de noi
distribuitori îţi va intra în echipă
� cel pe care îl sponsorizezi, pentru
că va înţelege că lista lui de clienţi e
mult mai valoroasă decât credea şi
va obţine un profit suplimentar de pe
urma ei
� clienţii respectivei afaceri, pentru
că vor avea acces la produsele FLP şi
– de ce nu? - vor putea începe, la
rândul lor, o afacere profitabilă.

Acum nu-ţi rămâne decât să treci la fapte.

Pentru început, fă o listă cu toate saloanele
de coafură sau cluburile de fitness din oraşul
tău şi porneşte să le vizitezi, pentru a afla
numele proprietarilor sau ale angajaţilor
importanţi, care vin în contact cu clienţii.
Stabileşte, apoi, prezentări individuale.
Acordă-le toată atenţia. Vei vedea că merită,
pentru că vei urca şi mai rapid treptele
Planului de Marketing Forever. Mult succes!

Idei de afaceri

MMaarrkkeettiinngg îînn ppaarrtteenneerriiaatt
Te-ai gândit vreodată că poţi creşte echipa ta

de distribuitori prin aliere cu alte afaceri care

au deja o listă de cumpărători fideli? Multe

astfel de afaceri oferă servicii unor clienţi care

pot deveni, cu puţin efort, distribuitori FLP.

Prin natura lor, proprietarii de afaceri sunt

deschişi colaborărilor, iar gândurile lor sunt

îndreptate către creşterea profitului. O

propunere de acest fel nu poate decât să-i

bucure.

Dragi distribuitori,

Începând cu data de
01.05.2009 BRD Societe
Generale nu mai percepe
taxa de gestiune lunară a
contului, respectiv taxa de
emitere/reînnoire a cardului
pentru colaboratorii Forever
Living Products România care

optează pentru emiterea
unui card bancar prin
completarea fişei bancare. În
vederea bunei desfăşurări a
plăţii bonusurilor lunare este
de preferat ca toţi colabora-
torii Forever Living Products
să opteze pentru emiterea
unui card BRD.

Ca urmare a cumulării punctelor credit obţinute din alte
ţări, îi felicităm pe următorii distribuitori pentru
calificarea la următoarele nivele ale Super Raliului din
Dallas:

� Aurel & Vera Meşter > 5000 p.c.
� Mircea & Dana Olariu Silver Post Raliu
� Aurel & Cornelia Durigă Raliu

Dorim, totodată, să-i felicităm pentru calificarea la Super
Raliu pe:

� Ion şi Dorina Ciolac >500 p.c.
� Maria Dărăban >500 p.c.

Şi să ne cerem scuze că nu s-au regăsit în lista publicată
în numărul trecut al revistei Forever.

SUPER  RALIUL

DDaallllaass,, 22000099
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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 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, Miercuri 9 - 19

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.

� Sâmbătă, 30 mai, centrele de distribuţie vor fi deschise
între orele 10 - 16.

� Luni, 8 iunie, centrele de distribuţie vor fi închise
(a doua zi de Rusalii).

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?
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Calificările lunii aprilie
România & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI

Valentina Carabet Chişinău, Vitalie & Elena Carabet
Rep Moldova

Hunor Ambrus Târgu-Secuiesc Bardócz István & Ildikó
Varvara & Ioan Antal Faraoani, BC Constantin & Maria Condrea
Anişoara & Ionuţ Bălăiţă Slătioara, OT Nicoleta & Gheorghe Epure
Cosmin & Valentina Dragomir Handra Ploieşti Adriana & Constantin Vasile
Andronius & Ioana Gencz Simand Lenuţa Dreghici
Irena & Gianinio Georgescu Ulma, SV Floarea & Constantin Gavrilescu
Corina Ghid Arad Victor Mager
Goda István Braşov Bandi Attila & Izabella
Rodica & Nicolae Mihailov Arad Angela & Ioan Sigheti
Nagy Piroska Târgu-Secuiesc Hunor Ambrus
Valentin Niţu Galaţi Doina & Neculai Iordache
Ioan & Zamfira Pâslaru Focşani Nicolae & Maria Serdean
Elena & Pompiliu Popescu Balş Natalia & Gheorghe Untaru
Elena Popescu Cocorova, GJ Elena Purcaru
Cristina & Gianin Sicoe Arad Angela & Ioan Sigheti
Simon Zoltán Târgu-Secuiesc Nagy Piroska
Corina & Gheorghe Toderescu Arad Lenuţa Dreghici
Zoltán & Mária Veres Târgu-Secuiesc Simon Zoltán
Ioan & Doina Voicu Bucureşti Mihaela & Daniel Porumbacu

Lixandra Acsinte Domneşti, IF Camelia & Daniel Dincuţă
Angela & Ioan Sigheti Arad Mihaela & Radu Ignat

MANAGERI SPONSORI

Lenuţa Dreghici Arad Lăcrămioara Bondor
Mihaela & Radu Ignat Arad Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
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TOP 10 în funcţie de pc
non-manageriale realizate
în luna aprilie

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
2. Daniel & Maria Parascan
3. Lăcrămioara Bondor
4. Cristina & Gheorghe Farcaş
5. Camelia & Daniel Dincuţă

6. Mihaela & Radu Ignat
7. Carmen & Gabriel Larion
8. Lenuţa Dreghici
9. Daniela & Ion Epure
10. Mariana & Silviu Ursu

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

8. Petru & Emilia Truşcă (9)
9. Mircea & Dana Olariu (10)
10. Szabó Éva (11)
11. Marilena & Teodor Culişir (8)
12. Smaranda Sălcudean (12)
13. Corina & Dorin Frandeş (19)
14. Constantin & Tania Popa (15)

15. Doina & Dănuţ Hanganu (16)
16. Marcela & Ion Şerban (13)
17. Elena & Virgil Angelescu (nou)
18. Kele Mónika (20)
19. Marinela Tuţuleasa (nou)
20. Cristiana & Eugen Dincuţă (nou)

TOP 10 în funcţie de pc
ale noilor distribuitori realizate
în luna aprilie
1. Laura & Dan Tatic
2. Constantin & Tania Popa
3. Cristina & Gheorghe Farcaş
4. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
5. Gabriela & Basem Zaki Elayyan

6. Nagy Kálmán Róbert
7. Adrian & Carmenica Haidăuţu
8. Ioana Antohi
9. Cosmin & Valentina Dragomir Handra
10. Corina & Gheorghe Toderescu

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



– ÎNTÂLNIREA MANAGERILOR, SOVATA 2009 –

NOU! PENTRU CREŞTEREA AFACERII TALE

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
prezentate în numărul din aprilie al Revistei Forever 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!


