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Mesajul Fondatorului Companiei

După cum probabil ştiţi, tocmai am vizitat Africa de Sud, cu ocazia Raliului

Mondial. În fiecare lună, când scriu acest mesaj, mă aflu în situaţia de a

căuta noi adjective care să ne descrie aventurile. Luna aceasta, însă,

mi-e foarte greu să găsesc cuvintele potrivite pentru a vă împărtăşi experienţele trăite.

Africa este incredibilă. Oamenii care locuiesc acolo sunt deosebiţi, calzi, excepţionali. Peisajele şi viaţa sălbatică sunt

unice, uluitoare, iar afacerile noastre de acolo sunt atât de înviorătoare şi energizante, încât te simţi foarte motivat să

ajungi şi mai sus, să te străduieşti şi mai mult. Raliul în sine a fost o veritabilă încântare, cu mii de oameni din toate

colţurile Africii, care timp de două zile au cântat, la propriu, pe o singură voce. Noul nostru Vicepreşedinte de Operaţiuni

pentru Africa, Gary Shreeve, a fost de părere că acesta a fost cel mai zgomotos eveniment Forever la care a participat.

După ce am plecat din Johannesburg spre Est, am făcut un popas într-un mic orăşel numit

Graskop. În timp ce mă plimbam, am văzut ceva foarte interesant: la intrarea într-un magazin tip

baracă îţi atrăgea atenţia un fel de perdea artistică, foarte interesantă. Era un obiect de decor

intrigant, iar după o privire mai atentă am observat că fusese creat din resturi de sticle şi flacoane

de plastic. Amuzant a fost că, între toate bucăţelele de plastic, am descoperit şi o bucată din

produsul nostru, Aloe Vera Gel!

Ce m-a fascinat cu adevărat la această operă de artă a fost că era făcută din resturi considerate

gunoi. „Din resturile unuia se naşte comoara altuia!” Aceste lucruri simple, aruncate de anumite

persoane, au fost colectate de o altă persoană cu spiritul antreprenorial, viziunea şi creativitatea

care produc mijloace de venit pentru el şi cei apropiaţi. Asta mi-a adus aminte de o poezie

scrisă de Myra Brooks Welch, „Atingerea mâinii de maestru”, din care aflăm că şi cea mai

veche, zdrobită şi dezacordată vioară poate scoate acorduri nepreţuite dacă la ea cântă un

maestru. Capacitatea şi disponibilitatea de a vedea dincolo de prima impresie sunt calităţi

minunate.

Exact asemenea calităţi trebuie să cultivăm şi noi dacă ne dorim să avem succes cu

adevărat. Trebuie să avem disponibilitatea de a face ceea ce alţii nu fac, să muncim cum alţii

nu sunt pregătiţi să muncească, să vedem perla acolo unde alţii văd numai nisip.

Disponibilitatea este cea care vă va ajuta să-i sponsorizaţi pe toţi cei pe care îi întâlniţi, va

îndepărta orice idei preconcepute despre oamenii din jur, vă va ajuta să recunoaşteţi

potenţialul celor din afacerea sau cercul vostru de cunoscuţi. Africa este locul în care

această calitate este demonstrată din abundenţă şi cred că acesta este motivul pentru care

afacerile noastre de acolo cunosc o creştere cum n-am mai întâlnit până acum.

Distribuitorii din Africa au fost recompensaţi cu milioane de dolari prin programul Profit

Sharing. Sute de mii de vieţi se îmbunătăţesc cu ajutorul produselor noastre şi prin

speranţa pe care Planul nostru de Marketing o oferă. Oamenii parcurg kilometri întregi în

picioarele goale pentru a împărtăşi şi celorlalţi oportunitatea şi produsele Forever; alţii trec

prin zone afectate de război pentru a procura produse care nu sunt disponibile în

regiunea în care locuiesc. Celor mai mulţi dintre noi nu le este necesar să facă asemenea

sacrificii; disponibilitatea de a vă depăşi limitele este factorul care va transforma

afacerea voastră într-una minunată. Este timpul ca fiecare dintre noi să sape un pic mai

adânc, să muncească un pic mai mult, să doarmă un pic mai puţin, să rupă lanţul

amânărilor, să se ridice de pe canapea şi să se apuce de treabă. Aceasta este cea mai

bună oportunitate din câte există. Sunt conştient de volumul de muncă depusă în

fiecare zi şi de sacrificiile pe care le face fiecare, dar, vă asigur, cu toţii putem face puţin mai mult.

Sunt recunoscător pentru toţi cei pe care îi am în jurul meu, oameni pe care-i iubesc şi în care am încredere, care sunt

dispuşi să vadă diamantele acolo unde alţii ar vedea cărbuni. Fiecare dintre noi merită o pauză din când în când, aşa că

vă rog să fiţi răbdători unii cu ceilalţi, iar împreună vom construi o operă de artă pe care alţii se poate s-o fi trecut cu

vederea. Suntem o companie de Giganţi, pentru că avem aşteptări mai mari decât pot crede alţii că este posibil.

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.

Din resturile unuia

se naşte comoara altuia
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Mesajul Directorilor Generali

Trăim zile în care lumea vorbeşte despre dificultăţi financiare, multecompanii îşi reduc activitatea şi fac restrângeri de personal, iarmass-media cântă refrenul dramatic despre un viitor din ce în ce mai
alarmant. Noi credem, totuşi, că ne aflăm în perioada perfectă. De ce? Datorită concluziei că

succesul este singura opţiune!

Acum este momentul tău! Nu lua această afirmaţie ca pe o glumă, o încurajare sau o exagerare optimistă. Este
cea mai realistă atitudine. Este atitudinea care te stimulează să vezi lucrurile aşa cum sunt cu adevărat şi să
acţionezi. Pur şi simplu fă ceea ce este nevoie. Ziua de ieri s-a dus pentru totdeauna, ziua de mâine este
improbabilă. Azi, acum este momentul pe care te poţi baza total. Suntem în pragul perioadei de calificare pentru
noile programe stimulative ale companiei. Ce ţi-ai propus pentru următoarele patru luni? Cât de serios te-ai
gândit la Raliul European? România a participat întotdeauna cu o echipă foarte numeroasă, dar acum este
momentul unui record absolut... Iar acest record începe chiar cu tine. Ce să faci pentru a reuşi? Dă fiecărei zile
în Forever tot ce ai. Iar Forever îţi va da tot ce are.

Propune-ţi să te califici pentru nivelul cel mai înalt la Raliul European. Este prea puţin să te mulţumeşti cu un
bilet de raliu. Este prea puţin să te mulţumeşti cu jumătăţi de măsură. Dacă accepţi provocarea lansată de
companie propune-ţi să câştigi la standardul de excelenţă, obţine toate avantajele care ţi se oferă.Şi începe chiar acum. Sună-ţi colaboratorii. Stabiliţi împreună strategia de acţiune pentru calificarea la nivelul 3
al Raliului European. Fii alături de ei, încurajează-i, sfătuieşte-i. Verifică dacă urmează pas cu pas ceea ce aţi
hotărât. Dacă îşi ating obiectivele pe care vi le-aţi propus. Aţi reuşit? Continuă. N-aţi reuşit? Continuă. Ceea ce
faci tu contează enorm. Contează pentru cariera ta, pentru echipa al cărei lider eşti, pentru oamenii cărora
oportunitatea Forever le transformă din temelii viaţa.
Eşti valoros, permite valorii tale să te aducă la nivelul pe care îl meriţi. Fă la maximum tot ceea ce faci. Pune în
mişcare toată energia scopului pe care îl ai, toată energia visului care te mobilizează. Trezeşte-te dimineaţa cu
gândul la calificarea pentru Raliul European. Acţionează toată ziua pentru a atinge acest ţel. Înainte de a adormi
vizualizează-te din nou şi din nou pe scena întâlnirii unde ţi se cuvine să ajungi. Bucură-te deja de succesul
participării tale la acest eveniment.

Dacă tu îţi doreşti cu adevărat, dacă tu eşti cu adevărat hotărât săparticipi ca un învingător de mare clasă la acest Raliu, universulîntreg va conspira să te sprijine. Pentru că viaţa îi ajută întotdeaunape cei care îndrăznesc. Conjuncturile iau turnura pe care liderii catine au perseverenţa şi puterea să o proiecteze pentru prezent şipentru viitor. Încurajează concurenţa sănătoasă între colaboratoriităi, concurenţa între liniile paralele ale marii echipe ForeverRomânia. Victoria obţinută într-o confruntare cu cei maicompetitivi nu se compară cu nimic. Este victoria care îţi confirmămăiestria.

E momentul tău. Foloseşte-l total. Foloseşte-l exemplar. Dove-deşte că eşti un profesionist al succesului, un lider adevărat alcompaniei Forever.

Te felicităm pentru reuşitele care te aşteaptă!

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

Eşti un profesionist
al succesului

Mesajul Fondatorului
Companiei &
Mesajul Directorilor
Generali

Micile secrete ale
marilor lideri

Cei care trăiesc
Forever aleargă
pentru sănătate

Raliul European
Londra, Anglia
5-6 martie 2010

Success Day

Păstrarea legăturii
- o mină de aur

3,2,1 Motor...
Acţiune

Info

Calificările
lunii mai

22--33
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88--99

1100--1133

1144--1155
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1177

1188--1199

44--55



Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

Pentru început povestiţi-ne, vă rugăm, despre
călătoria parcursă până în prezent. A fost greu sau
uşor? Cum era familia Pocaznoi la început
de drum?

Totul a început în iulie 1998
când, la invitaţia celor care
urmau să ne devină Spon-
sori, familia Frandeş, am
participat la prima prezen-
tare ţinută de mentorul
nostru, doamna Maria Pop.
Atunci eram o familie nor-
mală, cu griji, ocupaţi de
dimineaţa până seara: ser-
viciu, firmă, pentru asigu-
rarea traiului zilnic, cu doi
băieţi încă în şcoală, părinţi
bolnavi, noi cu sănătatea
marcată de acest tablou, dar
optimişti, deschişi la nou şi
adepţi ai lucrurilor naturale.
N-a fost uşor drumul de
atunci până azi, dar ce este
uşor în viaţă? Nu am întrezărit de la început schimbările, deşi
conjunctura ne-a favorizat şi ne-am calificat în cinci luni la
nivelul de Manager, fără să desluşim încă prea multe din Planul
de Marketing. Dar am avut sprijinul Sponsorilor care au
avut grijă ca acest lucru să se întâmple. Am beneficiat
de entuziasmul începutului, începătorului şi în special de
rezultatele obţinute din utilizarea acestor produse deosebite,
care au trezit un real interes în jurul nostru. O bună perioadă nu
am ştiut să gestionăm succesul, schimbarea a venit în timp,

provocată de transformarea stării noastre de sănătate în mult
mai bine şi de echipa care s-a format şi ne-a purtat spre succes.

Sesizând apoi necesitatea
schimbării în continuare, am
acţionat în direcţia dezvoltării
personale, care şi-a adus
roadele spre ceea ce am
realizat până acum.

Ce v-a convins să rămâneţi
în domeniul MLM? Forever
este prima companie de
acest gen cu care aţi
colaborat? Şi dacă nu, de
ce v-aţi oprit tocmai aici?

Am fost colaboratori ai altor
sisteme MLM încă din anul
1991. Forever Living Products
parcă ne-a îmbrăţişat în
1998 şi ne-a purtat în braţe
spre succes. Dezvoltarea
rapidă prin atingerea nive-

lului de Manager, păstrarea drepturilor şi celelalte
avantaje ale Planului de Marketing ne-au determinat să
rămânem statornici şi să perseverăm. Considerăm că MLM
este, la ora actuală, cea mai potrivită modalitate prin care poţi
deveni liber, iar FLP cea mai puternică.

Care este factorul numărul 1 care poate transforma
un nou distribuitor în lider în această afacere? Care
consideraţi că este factorul care v-a ajutat pe
dumneavoastră să deveniţi lideri?

Dezvoltarea personală, sprijinită, de fapt, de Planul de
Marketing, este cea care te poate transforma în lider. Ceea ce e
frumos la acest proces, dificil uneori, este că depinde în
principal de tine şi nu se termină niciodată, creând bucuria
descoperirii în tine, în cei din jur şi în lumea exterioară de noi
frumuseţi, dar şi bucuria disponibilităţii de a explora oportunităţi.

Care au fost cele mai mari obstacole sau piedici pe
care le-aţi întâmpinat până acum în profesia de
network marketeri şi cum aţi reuşit să treceţi peste
ele?

Zona de confort, tabieturi, lasă-mă să te las, scurgerea vieţii pe
lângă tine reprezintă familia de obstacole care te împiedică să-ţi
realizezi visurile. Ignoranţa şi necunoaşterea sunt duşmani în a

4

Continuăm, şi în această ediţie a Revistei Forever, seria interviurilor cu lideri de succes ai Forever România
şi aflăm, de la Elisaveta şi Alexandru Pocaznoi, Soaring Manageri şi membri President’s Club, ce presupune
drumul de la statutul de Nou Distribuitor la lider, care este secretul unei echipe mereu motivate şi în
permanentă evoluţie, cum trebuie să acţionezi ca să atingi succesul şi, mai ales, să te menţii în top.

Micile secrete
ale marilor lideri
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vedea oportunităţi. Recunoaştem, era
în firea noastră să nu fim delăsători,
neglijenţi şi ignoranţi într-o lume în
permanentă transformare. A trebuit
să creştem ritmul acţiunilor noastre,
să împărţim mai bine cele 24 de ore
ale fiecărei zile, astfel încât să putem
face faţă cerinţelor impuse de noua
activitate. Avem câteva sfaturi utile
rezultate din experienţa noastră:
relaţionaţi cu cât mai mulţi oameni,
păstraţi şi îmbunătăţiţi relaţiile
obţinute, fiţi disponibili şi la bine, dar
mai ales la greu, punându-vă în
postura celui necăjit.

Ce fel de persoană credeţi
că NU ar trebui să se
implice într-o companie
MLM?

Toată lumea are acces la activitatea
MLM. Necinstiţii, făţarnicii, orgo-
lioşii, însă, nu pot avea decât
succes efemer, deoarece acest tip de activitate presupune
copierea şi cine a mai văzut echipe de hoţi, păcălici, tirani
câştigând cinstit şi fiind luaţi ca exemple de mase mari de
oameni? Ce e minunat şi pentru astfel de oameni este faptul că,
totuşi, FLP le mai dă o şansă prin Politicile Companiei, dar
numai dacă se smeresc, acceptă să se schimbe. Dacă nu o fac,
se vor autoexclude mai devreme sau mai târziu din această
afacere a iubirii. Cunoaşteţi cazuri?

Întreaga lume se confruntă cu o criză economică.
Performanţele multor afaceri s-au diminuat simţitor.
Echipa Pocaznoi este, totuşi, pe baricade. Având în
vedere că afacerea dumneavoastră se află în
continuă creştere, vă rog spuneţi-ne care este
secretul.

N-am avut timp să ne gândim dacă e criză sau nu şi am încercat
să insuflăm echipei ritmul normal. Ştirile, însă, au persistat şi
atunci am observat că avem încă o oportunitate. Tot mai mulţi au
eşuat în afaceri clasice şi au început, de nevoie, să privească cu
alţi ochi tipul nostru de activitate. Deci, s-a îmbunătăţit oferta
pieţei de muncă. Noi am menţinut ritmul şi rezultatul a venit
firesc.

Având în vedere că se vorbeşte despre afacerea
noastră ca despre o afacere la pachet, în cadrul
căreia succesul este garantat, care credeţi că este
motivul pentru care foarte mulţi oameni încă
eşuează?

Pachetul este extraordinar: cele mai bune produse, Planul de
Marketing încă neegalat, cine să-l promoveze? În echipa
noastră în niciun caz un începător neîndrumat, neajutat de
echipa sponsorială. Eşecul este determinat de lipsa rezultatelor
pe măsura aşteptărilor sau a eforturilor depuse. Avem grijă să-i
arătăm noului colaborator unde poate ajunge, în cât timp, câtă
muncă trebuie depusă şi care este calea prin care învaţă să facă
această muncă. El decide, noi îi sprijinim efortul. De asemenea,
am descoperit, în conlucrarea cu echipele paralele pentru a da
forţă, credibilitate şi semnal coerent pentru această afacere
unică, un obstacol credibil împotriva eşecului. Deci, sprijinul
sponsorilor şi pregătirile centralizate sunt armele cu care luptăm
pentru a evita scăderile şi constituie sprijin pentru dezvoltarea
afacerii noastre.

Sunteţi printre puţinii distribuitori a căror întreagă
familie dezvoltă această afacere cu succes. Ce sfat
le daţi celor care încearcă, însă nu reuşesc, să
transforme afacerea Forever într-o adevărată
afacere de familie?

N-am avut din educaţie principiul de a ne impune ideile în viaţa
copiilor noştri. Am lăsat rezultatele să vorbească şi am încercat
să le fim exemple vii, nu din cărţi pentru dezvoltarea lor
ulterioară. Ei, când s-au copt, au ales. De acum, însă, suntem
apărătorii bunului câştigat, şi anume conlucrarea în familie întru
dezvoltarea vieţilor noastre şi ale celor ce încă vor să vină spre
libertate. Poţi fi liber doar dacă eşti sănătos, prosper şi ai timp
să te bucuri de toate acestea.

Vă dorim să aveţi parte de libertate pentru voi şi familiile voastre!

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi, Soaring Manageri
Membri President’s Club

5foreverliving.com

Interviu
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Ajuns la cea de-a şasea ediţie, anul acesta crosul nostru a
adunat la start mai mulţi alergători ca niciodată: la semnalul

dat de campioana emerită Violeta Beclea
Szekely, o mie de sportivi amatori au
alergat pentru un stil de viaţă sănătos
şi pentru a da un exemplu tuturor celor
care privesc mişcarea cu ochi critic.

După nici un sfert de oră primii
participanţi încep să sosească şi de
aici încep şi surprizele: suntem
impresionaţi să aflăm că cel mai
vârstnic participant are 82 de ani şi,
totuşi, ni se pare că ar avea cu 20 mai

puţin; cel mai tânăr participant a parcurs traseul în cărucior,
împins de tatăl său, pentru că la numai 2 ani jumătate abia
dacă ştie să meargă, darămite să alerge. Cea mai mare
surpriză a întregului eveniment vine din partea domnului
Ropciug Gabriel, care, în ciuda faptului că este nevăzător, a
ţinut să alerge, ghidat de sponsorul său, să termine cursa şi
să demonstreze, astfel, că nimic nu poate sta în calea unui
stil de viaţă sănătos. Oare ce scuze vor mai găsi acum cei
care, fără a avea vreo dizabilitate, spun că nu pot face
mişcare? Suntem, totodată, impresionaţi de faptul că
numeroşi colaboratori ai companiei din toate colţurile ţării au
parcurs un drum lung pentru a ne fi alături şi pentru a
promova şi ei stilul de viaţă Forever. Le mulţumim din suflet
distribuitorilor din Bacău, Târgu-Neamţ, Craiova, Ploieşti,

Piteşti, Târgovişte, dar şi celor din Bucureşti,
pentru că au ales să dea un exemplu de viaţă
sănătoasă în această duminică frumoasă de mai.

Ştim cu toţii că produsele Forever sunt aliatele noastre pentru o dietă echilibrată, iar Forever Living
Products a devenit sinonim cu preocuparea pentru un stil de viaţă sănătos. Aşadar, pasul imediat
următor îl reprezintă materializarea acestor adevăruri în obiceiuri de viaţă care să susţină ceea ce
promovăm. Tocmai de aceea, în fiecare a doua duminică a lunii mai, Forever Living Products România vă
invită, cu mic cu mare, să participaţi la crosul „Fii sănătos cu Aloe vera”.
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Aurelian
Temişan, moderatorul ediţiei de anul acesta, le-a vorbit
participanţilor despre valorile promovate de compania
noastră, despre cât de important este să avem un stil de
viaţă sănătos şi echilibrat, în care să îmbinăm armonios o
alimentaţie corectă şi o „porţie” zilnică de mişcare.

Au fost din nou alături de noi nume mari ale sportului
românesc, sportivi de talie internaţională şi olimpică,
datorită cărora imnul României a răsunat de atâtea ori de pe
cea mai înaltă treaptă a podiumurilor competiţionale:
Elisabeta Lipă, Viorica Susanu, Doina Ignat, Nicolae Ţaga,
Andreea Răducan şi, desigur, cea care a dat startul crosului,
Violeta Beclea (multiplu medaliaţi olimpic şi mondial).

Pe podiumul crosului la categoria distribuitori Forever
au urcat Simona Botoşanu (I), Alisa Parascan (II) şi
Adriana Pascu (III) – pentru categoria femei. La
categoria bărbaţilor i-am aplaudat pe Bereczki
Sándor (I), Costel Zidaru (II), şi Florian Dinu (III). Vă

felicităm din suflet! Îi mulţumim domnului doctor
Şerban Damian (consultant Forever pe probleme de
nutriţie), care a alergat cot la cot cu distribuitorii. Merită
felicitările tuturor şi doamna doctor Viorica Şuţă,
Manager, care a fost pe cea mai înaltă treaptă a
podiumului la categoria dumneaei de vârstă, şi
doamna Maria Arghir, Manager, clasată de asemenea
pe podium.

Aşa cum v-a obişnuit de fiecare dată, Forever a
acordat premii şi celorlalţi participanţi la cros: 40 de
premii au fost înmânate celor mai norocoşi participanţi
prin intermediul tombolei şi poate cadoul cel mai
frumos făcut celor prezenţi a fost recitalul Keo.

Anul acesta a fost, de departe, cea mai frumoasă
ediţie de cros de până acum. Anul viitor promitem să
ne autodepăşim. Până atunci, însă, Fiţi sănătoşi (şi
prosperi) cu Aloe vera!

Alexandra Stoica
Departament marketing

Câştigătorul marelui premiul de la tombolă
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Pe 1 iulie se va da startul calificării la primul mare
eveniment al anului 2010: Raliul European de la
Londra!

Perioada de calificare este 1 iulie – 31 octombrie 2009.

Atenţie! Regulile de calificare sunt NOI faţă de anul
trecut!

CONDIŢII GENERALE
DE CALIFICARE

Trebuie să fiţi Activ în fiecare lună a perioadei de calificare.

Trebuie să sponsorizaţi trei Noi Distribuitori în prima
generaţie după 1 iulie, astfel încât fiecare dintre aceştia să
ajungă la nivelul de Asistent Supervizor în timpul perioadei
de calificare la Raliul European.

Nivelul 1
Acumulaţi 20 pc din vânzări în cadrul acestui grup,
incluzând aici şi cumpărăturile dvs. personale. Fiecare
dintre cei trei Noi Distribuitori sponsorizaţi în perioada 1
iulie – 31 octombrie trebuie să acumuleze, după calificarea
la nivelul de Asistent Supervizor, încă 2 pc.

Nivelul 2
Acumulaţi 50 pc din vânzări în cadrul acestui grup,
incluzând aici şi cumpărăturile dvs. personale. Doi (2)
dintre Noii Distribuitori sponsorizaţi în perioada 1 iulie – 31
octombrie şi calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor
trebuie să acumuleze, împreună cu echipele pe care şi le
formează, cel puţin 15 pc în perioada de calificare la Raliul
European (incluzând aici şi cele 2 pc necesare calificării la
nivelul de Asistent Supervizor). Cel de-al treilea Nou

Distribuitor sponsorizat în perioada 1 iulie – 31 octombrie
trebuie să acumuleze, după calificarea la nivelul de
Asistent Supervizor, încă 2 pc.

Nivelul 3
Acumulaţi 95 pc din vânzări în cadrul acestui grup,
incluzând aici şi cumpărăturile dvs. personale. Doi (2)
dintre Noii Distribuitori sponsorizaţi în perioada 1 iulie – 31
octombrie şi calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor
trebuie să acumuleze, împreună cu echipele pe care şi le
formează, cel puţin 30 pc în perioada de calificare la Raliul
European (incluzând aici şi cele 2 pc necesare calificării la
nivelul de Asistent Supervizor). Cel de-al treilea Nou
Distribuitor sponsorizat în perioada 1 iulie – 31 octombrie
trebuie să acumuleze, după calificarea la nivelul de
Asistent Supervizor, încă 2 pc.

REGULI PENTRU
OBŢINEREA PARTICIPĂRII

Competiţia începe la 1 iulie 2009 şi se încheie la sfârşitul
lunii octombrie 2009, odată cu închiderea lunii. Toate
cerinţele trebuie să fie îndeplinite în timpul perioadei de
concurs. Regulile de calificare trebuie interpretate conform
noii politici de sponsorizare Start de Succes, introdusă de
FLP România la 1 octombrie 2000.

Distribuitorii trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe:

�� Pentru calificarea la nivelul 1 
- Să fie Activi în fiecare lună a competiţiei (să-şi realizeze
cele 4 pc personale, lunar).

- Să sponsorizeze trei (3) Noi Distribuitori în prima
generaţie, iar aceştia să se califice la nivelul de Asistent

Pe 27 şi 28 februarie a avut loc, la Málaga, Raliul European 2009, descris extrem
de sugestiv de colaboratorii care au participat drept „injecţia de adrenalină de
care aveam nevoie pentru a ne energiza după lunile de iarnă”. A fost un
eveniment incendiar, o dovadă în plus a faptului că Forever este, într-adevăr,
cea mai mare oportunitate din lume, este locul unde oamenii sunt doriţi,
preţuiţi şi răsplătiţi la justa valoare a muncii, pasiunii şi devotamentului cu
care îşi construiesc afacerea. Ai fost în sala de la Málaga? Dacă răspunsul tău este DA, cu
siguranţă ţi-ai promis să nu lipseşti de la Raliul European din 2010, de la Londra! Dacă răspunsul tău este
NU, te încurajăm să treci participarea la evenimentul din martie anul viitor pe lista priorităţilor tale. La
sfârşitul Raliului ne vei da dreptate.

Londra, Anglia, 5 – 6 martie 2010
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Eveniment

Supervizor în perioada 1 iulie – 31 octombrie. Aceşti trei (3)
Noi Distribuitori trebuie să acumuleze necesarul minim de
puncte credit aşa cum este exemplificat mai sus.
- Să acumuleze 20 pc în cadrul acestui grup de distribuitori
în perioada 1 iulie – 31 octombrie.

�� Pentru calificarea la nivelul 2 
- Să fie Activi în fiecare lună a competiţiei (să-şi realizeze
cele 4 pc personale, lunar).
- Să sponsorizeze trei (3) Noi Distribuitori în prima
generaţie, iar aceştia să obţină statutul de Asistent
Supervizor în perioada 1 iulie – 31 octombrie. Aceşti trei (3)
Noi Distribuitori trebuie să acumuleze necesarul minim de
puncte credit aşa cum este exemplificat mai sus.
- Să acumuleze 50 pc în cadrul acestui grup de distribuitori
în perioada 1 iulie – 31 octombrie.

�� Pentru calificarea la nivelul 3
- Să fie Activi în fiecare lună a competiţiei (să-şi realizeze
cele 4 pc personale, lunar).
- Să sponsorizeze trei (3) Noi Distribuitori în prima
generaţie, iar aceştia să obţină statutul de Asistent

Supervizor în perioada 1 iulie – 31
octombrie. Aceşti trei (3) Noi
Distribuitori trebuie să acumuleze
necesarul minim de puncte credit
aşa cum este exemplificat mai sus.
- Să acumuleze 95 pc în cadrul
acestui grup de distribuitori în
perioada 1 iulie – 31 octombrie.

Noii Distribuitori care semnează
Formularul de Înscriere în perioada
1 iulie – 31 octombrie şi doresc să se
califice la Raliul European trebuie să
îndeplinească statutul de Activ în
luna în care s-au înscris şi în restul
lunilor rămase până la sfârşitul
perioadei de calificare. (De exemplu,
dacă un distribuitor se înscrie în
companie la mijlocul lunii august,
acesta va trebui să fie Activ în
august, septembrie şi octombrie).
Data înscrierii Distribuitorului va fi
considerată data la care Formularul
de Înscriere a fost introdus în
computerul Sediului Local. Nu se
acordă contravaloarea premiilor în
bani. Premiile nu sunt transferabile.
Acest stimulent se acordă numai
distribuitorilor din Europa. Toate
persoanele din echipa Dvs.
trebuie să fie sponsorizate în ţara
în care vă calificaţi pentru Raliul
European. Fiecare distribuitor este

pe deplin responsabil de înţelegerea regulilor şi cerinţelor
pentru participarea la acest program. Nu se vor face
excepţii. Pentru informaţii sau clarificări vă rugăm
contactaţi Sediul Central.

Punctele credit ale persoanelor din prima generaţie care au
fost înscrise înainte de perioada de calificare şi sunt la
nivelul de Nou Distribuitor NU vor fi luate în calculul
punctelor personale ale distribuitorului care se califică şi
nici în totalul punctelor credit necesare pentru calificarea la
nivelurile 1, 2 şi 3 ale Raliului European. Aceste puncte
credit vor fi luate în calcul doar pentru îndeplinirea statutului
de Activ.

Cei trei (3) Noi Distribuitori care trebuie înscrişi în prima
generaţie în timpul perioadei de calificare NU pot fi distri-
buitori responsorizaţi.

IMPORTANT!
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Într-o zi de primăvară proaspătă, în care mulţi aleg să ia calea parcului, 2000 de persoane au preferat să uite

de criza economică şi de probleme, să lase natura să aştepte încă puţin şi să ne fie alături la Success Day.

ppaassuull ppee ccaarree ttrreebbuuiiee ssăă--ll ffaaccii ccaa ssăă--ţţii îîmmpplliinneeşşttii vviissuull

Lenuţa Dreghici, Manager

L-am întâmpinat cu bucurie pe Berkics Miklós,
Diamant-Safir Managerul din Ungaria care scrie
istorie în filele companiei noastre.

Gazde: Ciprian & Liliana Lazăr, Manageri

De la Success Day nu ai cum să lipseşti dacă vrei să te calificila un nivel superior din Planul de Marketing. Fii acolo să-ifeliciţi pe toţi calificaţii. Numai aşa vei vedea că oricine poatesă reuşească. Fii acolo să-i asculţi pe speakerii care-ţipovestesc despre călătoria lor spre destinaţia succes, să tedestinzi alături de echipă, ascultându-i pe artiştii invitaţi specialpentru tine. Fii acolo pentru a-ţi construi succesul: al tăupersonal şi al echipei tale.

Mihaela & Radu Ignat, Manageri
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Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Hortensia Barbura
Manager

Samuil Barbura
Manager

Eveniment

Berkics Miklós
Diamant-Safir Manager

Benedek József Mihály
Senior Manager

Le mulţumim din suflet gazdelor acestui eveniment, Liliana şi Ciprian

Lazăr, Manageri, care au mobilizat sala şi au întreţinut atmosfera de

bună-dispoziţie. Au moderat spectacolul cu dragoste şi entuziasm,

astfel încât au reuşit să transmită tuturor celor prezenţi atmosfera de

sărbătoare şi bucurie.

Le mulţumim tuturor celor care au urcat pe scenă şi ne-au împărtăşit

experienţele trăite în drumul către succes: domnului Dan Tatic,

Manager, care ne-a arătat cât de valoroase sunt produsele Forever

pentru sănătate, de această dată şi în comparaţie cu alte produse

existente pe piaţă; familiei Hortensia şi Samuil Barbura, Manageri,

pentru că ne-a oferit exemplul reuşitei, prin perseverenţă, muncă şi

modestie; familiei Violeta şi Liviu Haită, Senior Manageri, pentru că

ne-a arătat că drumul lor spre

succesul Forever poate fi drumul

fiecăruia dintre noi. Nu în ultimul

rând îi mulţumim din suflet invitatului

nostru special din Ungaria: Berkics

Miklós, Diamant-Safir Manager,

pentru că a acceptat să ne

vorbească despre reuşita lui,

pentru că ne-a arătat o nouă

abordare a afacerii, pentru că

ne-a dat încredere în forţele

proprii. Mulţumirile noastre se

îndreaptă, de asemenea, şi către

domnul Benedek József Mihály,

Senior Manager, care a asigurat

traducerea discursului lui Miki.

Îi felicităm cu drag pe toţi cei care au mai urcat o treaptă în Planul

de Marketing şi s-au calificat la nivelurile de Asistent Supervizor,

Supervizor, Asistent Manager şi Manager şi le dorim să-şi

depăşească performanţele! Îi felicităm din suflet şi pe distribuitorii

care au urcat pe podiumul crosului „Fii sănătos cu Aloe vera”. Vă

mulţumim că aţi participat la această competiţie şi vă felicităm

pentru exemplul pe care-l daţi celor din jur. Totodată, i-am aplaudat

şi i-am felicitat pe cei care ne vor reprezenta cu cinste şi vor face

numele României mai cunoscut la Super Raliul Forever din Dallas,

Statele Unite.

Am cântat şi am dansat alături de Mihai Trăistariu, Andreea Olariu

şi Ansamblul Folcloric al Colegiului Székely Mikó. Am învăţat multe

din acest spectacol, am trăit momente de bucurie alături de invitaţii

noştri şi am rămas cu un singur gând: nimic nu e prea greu atunci

când suntem convinşi de ceea ce facem şi când suntem înconjuraţi

de prietenii şi familia Forever.

Dr. Dan Tatic
Manager

Liviu Haită
Senior Manager

Violeta Haită
Senior Manager



Asistent Supervizori

Supervizori

Ansamblul folcloric al Colegiului Székely Mikó Mihai Trăistariu Andreea Olariu

Rodica & Ghiţă Codoban, Manageri
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Super Raliul Forever, Dallas 2009

Echipa Braşovului, cea mai bună galerie

Domnul Ropciug Gabriel, deşi estenevăzător, a parcurs cei 4 km lacrosul “Fii sănătos cu Aloe vera” depe 10 mai şi a trecut învingător liniade sosire. A fost aplaudat la scenădeschisă.

I-am felicitat pe toţi colaboratorii Forever care au participat şi au câştigat la cros.
Sunt încă o dovadă a stilului de viaţă Forever.

Am dansat pe melodiile antrenante cu care ne-a
încântat Mihai Trăistariu.

Doamna doctor Viorica Şuţă,
Manager,a fostpeceamai înaltă
treaptă podiumului la cros, la
categoria dumneaei de vârstă.

Asistent Manageri
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În vânzările clasice, odată tranzacţia efectuată, clientul nu mai
primeşte, de cele mai multe ori, atenţia cuvenită. Statisticile
arată că astfel se pierd 68% din vânzările potenţiale ulterioare.
În Network Marketing, acolo unde aproape totul depinde de
oameni, această cifră este, probabil, mai mare.

Într-un studiu realizat în 1996 şi repetat în 2006, oamenii au fost
întrebaţi: “Pentru ce alegeţi să cumpăraţi un anume produs sau
serviciu?” Pe locul 5 s-a aflat preţul, pe 4 - lărgimea gamei de
produse, pe 3 - serviciile, pe 2 – calitatea. Iar pe primul loc,
încrederea.

A câştiga încrederea oamenilor este un proces care cere timp.
Păstrarea legăturii creşte gradul de familiaritate. Iar
familiaritatea duce la încredere.

Cei mai mulţi oameni sunt ocupaţi cu problemele lor zilnice.
Actul de comunicare pe care tu îl faci, prezentând produsele şi

De câte ori ţi s-a întâmplat să simţi că afacerii

tale îi lipseşte ceva? Că ai discutat cu o groază

de oameni, le-ai prezentat produsele şi

afacerea Forever şi totuşi nu sunt suficienţi

cei care au cumpărat sau au devenit, la

rândul lor, distribuitori. A contacta oameni

noi este important. Dar poate mai important

este să urmăreşti şi să cultivi, ulterior, relaţia

cu ei.

Păstrarea legăturii
- o mină de aur

Vă invităm să citiţi, în rândurile de mai jos, doar câteva dintre impresiile celor care au fostprezenţi la întâlnirea Success Day de pe 16 mai.

„Încă o zi superbă petrecută alături de învingători! Cum aş putea

să-i numesc altfel pe cei care au umplut Sala Palatului pe 16 mai

2009? O sală plină de oameni optimişti care reuşesc cu succes să

transmită încrederea în cea mai mare oportunitate din lume,

afacerea Forever. Cei care ne-au împărtăşit experienţa lor au fost

mai inspiraţi ca niciodată. Domnul doctor Dan Tatic, Manager, în

formă ca întotdeauna, ne-a convins că ne putem regla

metabolismul şi greutatea corporală cu ajutorul gelului de Aloe vera

şi ne-a ajutat să înţelegem cum putem realiza statutul de Activ.

Felicitări, domnule doctor, comparaţia cu alte produse a fost

extraordinară! Hortensia şi Samuil Barbura, Manageri, ne-au

învăţat un alt lucru minunat despre această afacere: să gândim cu

inima. Violeta şi Liviu Haită, Senior Manageri, ne-au făcut să

trăim şi să ne regăsim într-o poveste minunată de viaţă, o poveste

care poate fi a oricăruia dintre noi. Felicitări, dragii noştri! Sunteţi un

exemplu pentru noi. Nici ei nu au uitat să pună accentul pe

importanţa realizării statutului de Activ. Berkics Miklós, Diamant-

Safir Manager din Ungaria, ne-a învăţat lucruri valoroase. Aş putea

să scriu o carte despre ele, însă cea mai valoroasă lecţie pe care

ne-a dat-o a fost că nu putem înţelege secretul construirii unei

afaceri puternice de pe un CD, ci trebuie să fim prezenţi la întâlniri

ca Success Day. Nu voi reuşi să transmit toate emoţiile minunate

pe care le-am trăit, dar cea mai puternică dintre toate este bucuria

că am putut participa la o întâlnire extraordinară cum a fost

evenimentul Success Day din 16 mai.”

Dr. Livia Stoenică,
Asistent Manager

„Felicitări întregii echipe pentru acest Success Day perfect. Gazdele,Liliana şi Ciprian Lazăr, au fost la înălţime, au menţinut atmosferaincendiară pe scenă şi în sală, iar speakerii au avut subiectedeosebit de motivante. Aveam cu toţii nevoie de aşa ceva! Muzica afost minunată, recitalurile au avut o calitate deosebită, totul a fost lasuperlativ. Mulţumim pentru “suplimentul” de entuziasm şi motivaţiede care aveam mare nevoie, pe lângă produsele noastre deosebite!”

Echipa Ligia & Doru Paşcan, Senior Manageri
Târgu-Mureş

Vă aşteptăm cu drag la următorul Success Day, pe 11 iulie, la Sala Palatului din Bucureşti!
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afacerea Forever, va atrage atenţia la un moment dat, dar va fi
curând uitat, datorită schimbării priorităţilor pentru fiecare
prospect în parte. De aceea e bine să aminteşti oamenilor,
periodic, de tine, de produse, de afacere. Pentru ca, atunci când
ei au nevoie de ceea ce tu oferi, propunerea ta să le fie prima
opţiune.

Modul în care păstrezi legătura poate fi adaptat pentru fiecare
caz în parte, fie că sunt clienţi consumatori ai produselor, fie că
sunt distribuitori din propria ta echipă.

Pentru a întreţine legătura cu un client care a cumpărat produse
Forever de la tine, iată câteva sugestii:

�� Sună-l a doua zi pentru a-i mulţumi.

�� Vorbeşte cu el peste câteva zile, pentru a te asigura că
foloseşte corect produsele.

�� Întreabă-l dacă are nevoie de informaţii suplimentare,
răspunde-i la întrebări.

�� După o perioadă de timp, contactează-l din nou şi
prezintă-i alte produse Forever care l-ar putea interesa.

�� Cere câteva referinţe – oameni care să beneficieze, la
rândul lor, de produse.

�� Reaminteşte-i din timp să comande din nou atunci când
produsul e pe sfârşite.

Caută în permanenţă motive noi pentru a păstra legătura cu
clientul tău. Printre ele, iată alte câteva sugestii:

�� Anunţă de fiecare dată când apar produse sau informaţii
noi.

�� Invită-l la Success Day sau la întâlniri de prezentare.

�� Roagă-l să spună câteva cuvinte despre felul în care
produsele îi îmbunătăţesc stilul de viaţă şi 
cere-i acordul pentru a-l cita în activitatea ta proprie de
promovare.

�� Anunţă-l dacă o referinţă primită de la el ţi-a devenit, la
rândul ei, client.

�� Felicită-l de sărbători sau cu ocazia aniversărilor din
familie; dă-i câteva idei cu privire la cadouri Forever; fă-i, la
rândul tău, mici cadouri.

Păstrarea legăturii cu cei din echipa ta este un lucru vital pentru
a-ţi creşte afacerea. Ea poate lua diferite forme, de la a
răspunde la întrebări sau probleme apărute şi până la
încurajare, confirmare, recunoaştere. E bine să stai aproape de
persoanele pe care le sponsorizezi, mai ales la început, pentru
a fi sigur că pornesc pe drumul cel bun. La fel de importantă
este, însă, şi păstrarea legăturii cu membrii mai vechi ai reţelei
tale, pentru a le aduce informaţii noi, a le da sugestii, a cultiva
spiritul de echipă sau, pur şi simplu, pentru a întreţine relaţia.
Iată şi aici câteva ocazii pe care le poţi folosi pentru a ţine
legătura:

Alexandru Israil
Specialist marketing

�� Felicită fiecare membru nou al echipei tale.�� Trimite cele mai proaspete informaţii pe carele ai cu privire la produse sau companie.
�� Mulţumeşte pentru participarea la uneveniment al companiei sau la o prezentareorganizată de tine.
�� Trimite o scrisoare lunară, preferabil prinpoşta electronică, în care să cuprinzi sfaturi, ideinoi, ştiri importante.
�� Întreabă care este părerea lor cu privire ladiverse aspecte ale afacerii.
�� Împărtăşeşte din experienţa pozitivă a altora.�� Exprimă-ţi satisfacţia de a lucra cu fiecare omdin echipa ta.
�� Felicită-i pe cei care au trecut la nivelulurmător în Planul de Marketing.

E bine să-ţi conduci echipa prin exemplul

personal. Dacă doreşti ca oamenii tăi să fie

profesionişti, tu eşti primul care trebuie să o

demonstrezi. Felul în care păstrezi legătura

cu ei este felul în care şi ei o vor face mai

departe. Iar dacă vrei ca activitatea aceasta

să aibă rezultate excepţionale, fă focus pe

intenţia ta de a le rezolva problemele, nu pe

aceea de a genera mai multe vânzări.

Urmarea firească este că oamenii vor fi mai

dornici să păstreze legătura cu tine, echipa

va merge mai bine şi toată lumea are doar

de câştigat.
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Concurs

Uite cum
se desfăşoară concursul:

Luni, 1 iunie, Forever Living a lansat pe YouTube Aloe2Go
Home Video Channel.

Tu nu trebuie decât să produci un film de cel mult 60 de
secunde despre Aloe2Go, folosind orice instrumente doreşti,
de la camera telefonului mobil până la o cameră video
profesională.

Accesează linkul
http://www.youtube.com/watch?v=BBr9u319PXw pentru
a urmări filmul-exemplu produs de echipa de marketing.

Filmul trebuie să aibă ca subiect principal produsul Aloe2Go
şi să fie produs de un Distribuitor.

Nu trebuie să depăşească 60 de secunde. Orice film care
depăşeşte durata menţionată va fi scos din competiţie.

Pentru a intra în competiţie, filmul trebuie supus atenţiei şi
aprobat de Directorii Generali.

Numai filmele care primesc aprobarea şi apar pe Aloe2Go
Film Festival Channel de pe YouTube.com vor putea câştiga.

Festivalul de film Aloe2Go va accepta numai acele filme al
căror conţinut este în concordanţă cu regulile din Politicile
Companiei. Asigură-te că filmul pe care îl faci nu conţine
afirmaţii neautorizate despre produs.

Acestea sunt regulile de
participare, dar cum faci

să câştigi?
Destul de simplu – împrăştie vestea!!! Va
câştiga filmul cu cel mai mare număr de vizualizări
pe Aloe2Go Home Video Channel de pe YouTube
până la 1 august 2009, ora 9 dimineaţa (ora
Americii).

Filmul câştigător va fi prezentat în cadrul Super
Raliului din Dallas. Dacă cel care l-a produs este în public,
v-a fi chemat pe scenă şi felicitat. Dacă nu, Managerii
Generali din ţara sa de reşedinţă vor primi premiul pentru el.

Vor mai exista premii
pentru cel mai
amuzant film,
cea mai bună
animaţie şi pentru
cel mai original film.

În plus, ţara care va avea cei
mai mulţi participanţi în
această competiţie va bene-
ficia de puncte bonus în
stabilirea câştigătorului Spirit
Award la Super Raliul din
Dallas.

Ce mai aştepţi? Încarcă
bateriile camerei şi pune-
te pe filmat. Vrem ca această
experienţă să fie amuzantă, incitantă şi, totodată, o
modalitate minunată de a împărtăşi şi celorlalţi povestea
produsului Aloe2Go. Nu trebuie să fii producător expert
pentru a participa la acest concurs. Trebuie doar să spui
povestea produsului Aloe2Go cum poţi tu mai bine şi apoi
să împrăştii vestea astfel încât oamenii să vrea să-ţi vadă
filmul. Nu uita: acest concurs nu are drept scop crearea unui
film de Oscar, ci răspândirea poveştii Aloe2Go. Aşteptăm cu
nerăbdare să vedem filmul tău!

3, 2, 1 Motor…
Mijloacele sociale de comunicare, ca YouTube, Facebook şi Twitter au devenit unele dintre cele mai eficiente şi

la îndemână metode de promovare, iar oportunitatea de a împărtăşi povestea Forever cu milioane de oameni

prin intermediul lor este mai accesibilă ca niciodată. Iată de ce Forever Living Products lansează un concurs

internaţional de film la care pot participa toţi cei peste nouă milioane de distribuitori din lumea întreagă.
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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.

UNDE PLĂTESC PRODUSELE? Pentru îmbunătăţirea comunicării cu distribuitorii, Forever
România îşi completează baza de date cu informaţii de contact.
Pentru aceasta, te rugăm să completezi formularele speciale pe

care le găseşti la centrele de distribuţie şi să le introduci în
urnele pregătite pentru acest lucru. Astfel, te vom ţine la curent
cu cele mai noi informaţii necesare pentru dezvoltarea afacerii,
vei afla mai multe detalii despre produse şi vei fi informat la zi

asupra evenimentelor companiei.
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Calificările lunii mai
România & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI
Rodica Anca San Augustin de Guadalix,Spania Dorina Gherman
Maria & Vladimir Andrieş Dorohoi, BT Constantin & Tania Popa
Maria & Aurelian Boncea Târgu-Jiu Daniela & Ion Epure
Adrian & Elena Bulai Bacău Varvara & Ion Antal
Mihaela Căpăţână Bucureşti Violeta & Liviu Haită
Ion Chircan Radovan, DJ Elena Popescu
Fenelia Ciaca Cluj--Napoca Rodica Anca
Lenuţa Ciora Călineşti Oaş, SM Marinel & Maria Ciora
Ana Maria & Adrian Comarzan Bucureşti Elena & Virgil Angelescu
Violeta & Costel Crăciun Fălticeni, SV Vasilica Crăciun
Csigai Balog Anna & Ioan Oradea Erdei Susana
Virgina Dincă Bucureşti Iulia Beldiman
Mirela Dinu Târgovişte Niculina Ştefana
Gabriela & Basem Zaki Elayyan Piteşti Margareta & Georgel Ziguli
Erdei Susana Misca, BH Hodgyai Edit & Erdei Sándor
Mărioara & Marcel Firezar Bratca, BH Anda Toda
Dorina Gherman Cluj-Napoca Viorel & Rodica Tamaş
Alexandru & Loredana Gropsan Craiova Ecaterina & Romulus Cioroianu
Domnica & Sorin Ilinca Slatina Anişoara & Ionuţ Bălăiţă
Mihail Iovan Bucuresti Doina & Dănuţ Hanganu
Maria & Ioan Istrati Târgu-Neamţ Emanuela Macovei
Ioana Mureşan Cluj-Napoca Dana & Costel Pop
Nagy Kálmán Petroşani Elena & Constantin Bălan
Adriana & Gabriel Neamţu Cernavodă Angela & Valentin Gherghe
Claudia Niţulescu Balş, OT Elena & Pompiliu Popescu
Marcela & Remus Opriţă Cluj-Napoca Ecaterina & Alexandru Oprea
Diana Petcu Craiova Maria & Mircea Bagdasar
Elena Popescu Craiova Mihai Cilibiu
Nicolae Stan Cernavodă Adriana & Gabriel Neamţu
Viorel & Rodica Tămaş Cluj-Napoca Marcela & Remus Opriţă
Niculina Treanta Drăgăşani, VL Valerian Ştefănescu
Margareta & Georgel Ziguli Piteşti Mariana Ionescu

Gabriel Staicovici Craiova Marinela & Renato Goldiş

MANAGERI SPONSORI
Angela & Ioan Sigheti Arad Mihaela & Radu Ignat
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TOP 10 în funcţie de pc
non-manageriale realizate
în luna mai

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Daniel & Maria Parascan
2. Mihaela & Radu Ignat
3. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
4. Victor & Ludmila Sass
5. Violeta & Dumitru Luca

6. Angela & Ioan Sigheti
7. Cristina & Gheorghe Farcaş
8. Carmen & Gabriel Larion
9. Constantin & Tania Popa
10. Gabriela & Vasile Ghivirigă

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

8. Petru & Emilia Truşcă (8)
9. Corina & Dorin Frandeş (13)
10. Smaranda Sălcudean (12)
11. Constantin & Tania Popa (14)
12. Mircea & Dana Olariu (9)
13. Szabó Éva (10)
14. Kele Mónika (18)

15. Elena & Virgil Angelescu (17)
16. Marilena & Teodor Culişir (11)
17. Marcela & Ion Şerban (16)
18. Carmen & Gabriel Larion (nou)
19. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (nou)
20. Marinela Tuţuleasa (19)

TOP 10 în funcţie de pc
ale noilor distribuitori realizate
în luna mai
1. Laura & Dan Tatic
2. Angela & Ioan Sigheti
3. Maria & Vladimir Andrieş
4. Constantin & Tania Popa
5. Cristina & Gheorghe Farcaş

6. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
7. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
8. Varga Csaba & Viorica
9. Violeta & Dumitru Luca
10. Diana Petcu

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
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
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




