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Mesajul Fondatorului Companiei

Cei care aţi văzut coperta revistei americane aţi observat,

probabil, că luna aceasta sărbătorim ediţia cu numărul

100 şi reflectând, cu acest prilej, la ultimii opt ani nu pot

decât să fiu mândru de ceea ce reprezintă această revistă. Pe parcursul acestei perioade,

v-am arătat lunar cum construim viitorul solid al companiei, deschizând centre în noi regiuni

ale lumii şi lansând noi produse cu adevărat minunate, care au schimbat în bine vieţile a

milioane de oameni. Şi, totuşi, aceste 100 de ediţii reprezintă numai o mică parte din istoria

Forever. De zeci de ani publicăm un newsletter lunar prin care vă celebrăm pe voi, distribuitorii

noştri minunaţi. Am împărtăşit beneficiile produselor noastre minunate şi am oferit traininguri

de excepţie pentru oportunitatea Forever. Sper că acest lucru a avut un impact real asupra

dvs. şi a afacerii pe care o promovaţi.

Ajunge cu nostalgia trecutului. Abia aştept să citesc următoarele 100 de numere ale revistei,

deoarece ştiu că ele vor oglindi succesul Forever în continuă creştere peste tot în lume. Şi,

pentru că a venit vorba despre sărbătoare, se apropie vremea de Raliu! Sunt nerăbdător să

întâlnesc mii de distribuitori la Super Raliul din Dallas, Texas. Pot să vă spun că staff-ul nostru

munceşte fără pauză pentru a face din acest eveniment cel mai bun Super Raliu

dintotdeauna. Asiguraţi-vă că şi voi faceţi la fel!

Dacă Raliul este la numai câţiva paşi, înseamnă că suntem la

jumătatea anului. Cred că această perioadă reprezintă un

moment prielnic pentru a evalua progresul făcut în

îndeplinirea obiectivelor fixate la început de an. Chiar şi pe

fondul crizei economice şi al recesiunii mondiale, Forever are

un an bun. Dar nu ne mulţumim cu atât, vrem ca 2009 să fie

un an minunat! Cum putem face asta? Revizualizând

obiectivele propuse, evaluând cât am realizat din acestea

până în prezent şi determinând ce trebuie să facem în

următoarele şase luni pentru a asigura îndeplinirea lor totală.

Îmi aduc aminte de expresia: “Obiectivele sunt visuri cu

limită de timp”. Pentru mine, acest citat a reprezentat

întotdeauna un elan. Aşa că permiteţi-mi să vă întreb: care

este obiectivul vostru? Să conduceţi o maşină nouă, să fiţi

capabili să plătiţi ipoteca, să le asiguraţi copiilor o educaţie

de prestigiu, să vă calificaţi la Profit Share, să mergeţi în

vacanţa de vis pe care o tot planificaţi de mult sau să luaţi

parte la Super Raliu pentru prima dată? Pentru a vă realiza obiectivele,

pe lângă reamintirea constantă pe tot parcursul anului, aveţi nevoie de pasiune, perseverenţă

şi elanul care vă va motiva să le atingeţi. Aşa că nu uitaţi: indiferent care sunt obiectivele

voastre, mari sau mici, alături de Forever puteţi să le realizaţi!

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 3 octombrie la
Sala Palatului din Bucureşti.

Îndreaptă-ţi privirea

spre viitor
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Mesajul Directorilor Generali

Contează cum
acţionezi astăzi

Mesajul Fondatorului
Companiei &
Mesajul Directorilor
Generali

Hipertensiunea
arterială

O afacere de zi cu zi:
TIMPUL

Micile secrete
ale marilor lideri

Piaţa “rece” se cucereşte
cu FLUTURAŞUL DE
CONTACT

Sănătate
la orice vârstă

6 motive pentru care
merită să te califici la
Raliul European

Întâlnirea liderilor
Forever

Întâlnirea regională
Craiova

INFO
FOREVER

Calificările
lunii iunie

22--33

66--77

88--99

1100--1111

1122--1133

1144

1155

1166

1177

1188--1199

44--55

„Mă străduiesc să nu-mi pierd slujba”, „fac eforturi să nu daufaliment”, „mă feresc de investiţii”, „nu vreau să risc încercândnimic nou, sunt fericit dacă mă ţin pe linia de plutire”...Îţi sună cunoscut? Sigur. Mulţi oameni îşi descriu aşa viaţa pe care o duc. Şi mulţi se simt chiar mândri
de o asemenea atitudine, pe care o consideră prudentă. Doar că realitatea este alta. În vremuri când totul
se află pe nisipuri mişcătoare, cel mai greu şi cel mai ineficient este să ţii cu orice preţ să rămâi pe loc.
Nu poţi opri o apă care loveşte cu putere într-un baraj. Nu poţi opri viaţa din înaintarea ei. Iar dacă nu
deschizi poarta şi nu înoţi în direcţia curentului eşti înghiţit de val.
Ce câştigi în schimb dacă te păstrezi în mişcare? Tonus. În primul rând îţi menţii efervescenţa de care ai
nevoie să acţionezi. Să acţionezi cu energie. În al doilea rând îţi oferi şansa de a acumula experienţă şi
de a întâlni noi şanse. Cine rămâne acasă, numărându-şi metrii pe care îi are de parcurs de la fotoliu la
pat, nu face nicio descoperire. Dacă vrei să trăieşti din plin merită să ieşi din zona de confort, de
comoditate. Cine insistă totuşi să rămână pe loc se convinge că nimic nu poate fi bătut în cuie, nimic nu
poate încremeni. Lucrurile se deplasează ori înainte, ori înapoi. Înainte le ghidăm noi. Înapoi ne poartă
ele pe noi. Important este dacă alegem să ne împlinim visurile sau ne lăsăm duşi de colo-colo, până
eşuăm, până ratăm tot ce se poate rata.
Eşti parte dintr-o afacere care şi-a schimbat numele în renume. O afacere care înseamnă mai mult decât
bani, mai mult decât reuşită profesională. O afacere a iubirii, a sănătăţii, a comunicării. O afacere a
viitorului. Eşti parte din Forever Living Products. O companie care se mândreşte cu oamenii ei, o
companie care le oferă sprijin total şi recompense excepţionale. Ce ai realizat de curând? Abia ai semnat
cererea de înscriere sau ai primit insigna de Safir Manager? Eşti un colaborator care întârzie de ceva
vreme să urce la nivelul următor? Sau eşti un lider care îşi urmăreşte cu perseverenţă scopurile şi
demonstrează că succesul este un stil de viaţă? Nu contează unde eşti acum. Contează încotro priveşti.
Contează ce ţi-ai propus să faci. Nu contează ce şanse ai lăsat până acum să treacă pe lângă tine.
Contează cum acţionezi astăzi. Şi în fiecare zi de azi înainte. 
Nu fă eforturi să opreşti valurile. Şi nici nu te lăsa înghiţit de ele. Ridică-te pe muchia lor şi foloseşte-le
energia gigantică. Lucrurile sunt întotdeauna aşa cum le privim. Pentru că felul în care le privim determină
felul în care acţionăm. Iar felul cum acţionăm ne transformă în eroi sau în victime. Gândeşte-te că
perioada prin care trecem este o provocare. Este o mânuşă pe care viaţa o aruncă celor curajoşi. Este
ocazia perfectă pentru a lua hotărâri şi a face lucruri pe care nu te credeai în stare să le faci. Este şansa
de a fi erou.

Iar eroii nu se nasc. Eroii se antrenează. Se confruntă permanent cu propriile limite şi cu obstacolele vieţii.
Eroii au momente de teamă, dar nu se lasă convinşi de scenarii catastrofale, nu se lasă învinşi de
slăbiciunile personale. Eroii sunt cei care continuă să meargă chiar şi după ce alţii s-au oprit de mult. Eroii
ştiu că atunci când li se închide o uşă, se deschide o alta. De aceea nu renunţă la acţiune, nu renunţă la
certitudinea că mai devreme sau mai târziu vor reuşi. Ei ştiu că „ceea ce nu te doboară te face mai
puternic.” De aceea ei îşi ating întotdeauna ţelurile, indiferent de greutăţile pe care le au de întâmpinat. Te aşteaptă evenimente extraordinare. Calificări la Raliul din Londra, programe stimulative unicat, întâlniri
cu legende ale Forever Living Products. Te aşteaptă eroul din tine. Fă tot ce-ţi stă în puteri pentru a primi
şi a folosi aceste daruri. Îndrăzneşte şi urcă. Îndrăzneşte şi deschide-ţi aripile. Ridică-te şi ia înălţimile în
stăpânire. Ridică-te acolo unde doar vulturii zboară.
Îţi urăm mult curaj să-ţi urmezi întotdeauna visul!

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

ARTERIALĂ
Nu aştepta să înghiţi un pumn de medicamente. Un
stil de viaţă sănătos te ajută să-ţi menţii tensiunea
arterială în limite normale.

Hipertensiunea arterială este cea
mai răspândită boală cronică.
Este foarte cunoscut faptul că

hipertensiunea este factor de risc
pentru o mulţime de alte probleme
medicale, precum accidentul vascular
cerebral, infarctul de miocard, afecţiuni
ale vaselor sanguine, afectarea
rinichilor, pierderea vederii şi alte
complicaţii. În ciuda faptului că este o
afecţiune medicală extrem de studiată
şi care se poate trata în cele mai bune

condiţii, chiar şi în zilele noastre există
foarte mulţi oameni care trăiesc cu
această boală fără să fie diagnosticaţi
şi mai există milioane de oameni cu
hipertensiune care nu urmează un
tratament adecvat. Valorile tensiunii
arteriale variază de la un om la altul, în
funcţie de activitatea fiecăruia. De
exemplu, în timpul unei perioade de
odihnă, inima nu este nevoită să facă
prea mult efort, să pompeze rapid
sângele. Însă atunci când faci efort fizic

este nevoie de mai mult
sânge care să aprovizi-
oneze cu oxigen muşchii,
astfel încât valoarea
tensiunii arteriale creşte.

Ce este
tensiunea
arterială?
Tensiunea arterială este reglată printr-o
serie de mecanisme nervoase şi
hormonale şi poate înregistra variaţii
importante în cursul unei zilei. Când
suntem speriaţi sau îngrijoraţi,
suprarenalele secretă un hormon numit
adrenalină. Acest hormon forţează
inima să bată mai repede şi mai
puternic, astfel încât se produce
creşterea tensiunii arteriale pentru a
asigura un aport suficient de sânge la
nivel muscular.

Tensiunea arterială este mai mică la
orele mici ale dimineţii (1.00-5.00 AM)
şi creşte rapid în intervalul 6.00-8.00
AM, apoi rămâne aproximativ
constantă în cursul zilei şi noaptea
până la orele 11.00-12.00 PM.

Când exprimăm tensiunea arterială
avem 2 numere: de exemplu 120 şi 80,
sau 120/80. Numărul mai mare este
valoarea sistolică şi semnifică tensi-
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unea exercitată de sânge asupra
vaselor când inima se contractă.
Numărul mai mic, numit valoare
diastolică, reprezintă presiunea
sângelui în timpul perioadei de relaxare
a inimii.

Valorile tensiunii arteriale se modifică o
dată cu vârstă. Valorile normale la copii
pot fi 70/50, iar la adulţi 130/90.

Când apare
hipertensiunea?
Diagnosticul de hipertensiune arterială
nu se stabileşte după o singură
măsurare a valorilor tensiunii, cu
excepţia cazurilor când valorile sunt
foarte mari, de exemplu: 170-180/105-
110 (în repaus). Pentru a confirma
diagnosticul sunt necesare mai multe
măsurători, într-un interval specific de

timp. Se iau în considerare şi
circumstanţele în cazul

fiecărei măsurători. Se
ştie că tensiunea arte-
rială creşte din cauza
stresului, după o ceaşcă
de cafea sau după
fumatul unei ţigări. Este
interesant că valorile
tensiunii arteriale măsu-

rate de medic nu reflectă
totdeauna valorile reale.

Aceasta este aşa numita
“hipertensiune a halatului alb”

şi apare din cauza prezenţei
medicului.

Pacienţii cu valori tensionale cuprinse
între 140/90 şi 160/100 trebuie să-şi
măsoare tensiunea des pentru
confirmarea diagnosticului.

Ce poţi face
ca să previi
complicaţiile
Prima măsură în tratarea hipertensiunii
arteriale este schimbarea stilului de
viaţă. Şi remediile naturale pot ajuta la
controlul tensiunii arteriale crescute,
însă este important să discuţi în primul
rând cu medicul tău despre această
problemă pentru că, aşa cum
spuneam, netratată, hipertensiunea
arterială poate deteriora organele şi
poate creşte riscul apariţiei altor
probleme medicale.

STIL DE VIAŢĂ

Usturoiul poate avea
efect benefic la
pacienţii hipertensivi?
Cercetătorii au ajuns la
concluzia că suplimentele
cu pulbere de usturoi pot
fi utilizate la pacienţii cu
hipertensiune arterială
uşoară, ajutând la norma-
lizarea valorilor tensiunii.
Totuşi, aceste suplimente trebuie
folosite sub supravegherea unuimedic şi nu substituie tratamentulmedicamentos, atunci când mediculîl recomandă.

Un studiu publicat în 2004 în revista „Clinical Nutrition”a descoperit că sucul de rodie scade presiuneaarterială? Pomesteen Power se dovedeşte a fi, încă o dată,un aliat de nădejde al sănătăţii tale.

Acizii graşi Omega 3 ajută la relaxarea şilărgirea pereţilor vasculari? Forever Arctic-Sea conţine acizi graşi nesaturaţi beneficisănătăţii, care reduc nivelul colesterolului şi,astfel, scad riscul de infarct miocardic.

Ginkgo biloba conţine un complex de substanţe cuefecte recunoscute pentru calităţile excepţionale de activare acirculaţiei şi dilatării vaselor sangvine?Forever Ginkgo Plus conţine flavonoide şiterpenoide care cresc rezistenţa capilarelor şifavorizează circulaţia, având şi proprietăţiantioxidante.

Un cocteil de minerale, alături de o dietă săracă în sare,contribuie la reducerea presiunii arteriale? Nature-Mineste o cale excelentă de a furniza organismului mineraleleşi microorganismele de care are nevoie pentru un stil deviaţă sănătos şi echilibrat.

Schimbarea stilului de viaţă şi remediile naturale pot ajuta la controlul

tensiunii arteriale crescute. Dar este important să discuţi în primul rând

cu doctorul tău despre această problemă, pentru că, netratată,

hipertensiunea arterială poate deteriora organele şi poate creşte riscul

de atac de cord.

Ştiaţi că:

Dr. Şerban Damian,
Medic consultant Forever Living Products

Acest articol are rol exclusiv educativ şi nu este destinat folosirii ca material promoţional asociat unei campanii de vânzări.
Sunt interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente din articol fără permisiunea scrisă prealabilă a Forever România.
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O AFACERE DE ZI CU ZI

TIMPUL
Atunci când eşti implicat în industria MLM, timpul are o valoare
imensă. Americanii spuneau că timpul înseamnă bani. Acum spun
că timpul înseamnă viaţa însăşi. Timpul e cu mult mai important
decât banii. Dacă rămâi fără bani, poţi găsi soluţii pentru a
câştiga alţii. Dar dacă nu mai ai timp ...

Aşa cum îţi structurezi afacerea în
funcţie de ţeluri şi pe bază de planuri,
tot aşa de important este să-ţi

structurezi şi timpul. Trebuie să dedici
suficient timp pentru a câştiga bani, dar
totodată trebuie să aloci timp pentru a te
bucura de ei, a te bucura de viaţă.

Reascultam zilele trecute înregistrarea unui
seminar al lui Berkics Miklós şi am remarcat
accentul pe care el îl pune pe factorul timp.
Printre altele, făcea o observaţie cu privire
la diferenţa dintre oamenii săraci şi cei
bogaţi. Aceştia din urmă, spunea el, nu
pierd vremea cu lucruri neimportante, cum
ar fi televizorul, cititul ziarelor de can-can
sau discuţiile telefonice interminabile, fără
rost.

Stephen Covey, autorul cărţii “Eficienţa în 7
trepte”, împarte folosirea timpului în patru
cadrane, în funcţie de urgenţă şi de
importanţă. Există astfel activităţi non-
urgente şi neimportante (cum ar fi să te uiţi
la televizor, să te joci pe calculator, să porţi
conversaţii fără importanţă), activităţi
urgente şi neimportante (întreruperi,
anumite telefoane sau vizite), activităţi
urgente şi importante (să trimiţi un raport, să
plăteşti facturi în ultimul moment, să rezolvi
situaţii de criză) şi activităţi non-urgente, dar

importante (a planifica afacerea, a-ţi face
relaţii, a studia detalii despre produse, a
exersa prezentări, a face strategii, a preveni,
a căuta oportunităţi, a citi cărţi
instructive). Succesul este al
celor care-şi concentrează
atenţia către acest din urmă
cadran. Oamenii eficienţi
acordă cât mai mult timp
activităţilor importante, dar
non-urgente, renunţând la
activităţile neimportante. În
acest fel, prin prevenţie şi
planificare, se micşorează şi
timpul acordat rezolvării
situaţiilor de criză, deci
activităţilor importante şi
urgente.

Studiile arată că firmele care
sunt orientate către econo-
misirea timpului, ajutându-şi
astfel angajaţii, clienţii sau
colaboratorii au o rată de
creştere a profitului mult mai
mare decât companiile care
ignoră acest aspect. Distri-
buitorii Forever au la dispoziţie
mai multe astfel de instru-
mente. Comanda telefonică şi
livrarea prin poştă sunt printre

cele mai eficiente. La fel accesoriile pentru
afacere sau materialele informative şi
promoţionale.
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ACADEMIA DE AFACERI

ORGANIZEAZĂ-ŢI TIMPUL ÎN JURUL TĂU.
E bine să ştii, de exemplu, în ce perioadă a zilei eşti în formă

maximă, pentru a concentra în acel interval activităţile
importante. Energia, vitalitatea şi entuziasmul de care vei da
dovadă îţi vor ajuta atât ţie, cât şi echipei tale.

ORGANIZEAZĂ-ŢI TIMPUL ÎN JURUL
FAMILIEI ŞI AL PRIETENILOR.

Acordă-le importanţa cuvenită, căci de acolo te încarci cu energie şi
prin ei îţi păstrezi echilibrul. Iar dacă printre ei sunt şi membri din
echipa ta Forever, cu atât mai bine!

ORGANIZEAZĂ-ŢI TIMPUL ÎN JURUL OBIECTIVELOR.
Acestea trebuie definite clar şi pragmatic. Atunci când planifici, e bine să ai în
vedere în permanenţă scopul final şi să începi cu acele lucruri care sunt cele
mai importante, chiar dacă ele sunt şi cele mai dificile. Restul va părea mult
mai uşor.

ORGANIZEAZĂ-ŢI TIMPUL ÎN JURUL PROFITULUI FINANCIAR.

Forever Living Products este o afacere excepţională, iar scopul oricărei afaceri este acela
de a crea profit. O afacere sănătoasă are un profit care creşte de la o lună la alta. Acest
lucru înseamnă că în fiecare lună devii mai înţelept, înveţi din greşeli şi-ţi organizezi
timpul mai bine.

ORGANIZEAZĂ-ŢI TIMPUL PRIN TEHNOLOGIE.
Instrumentele actuale sunt foarte eficiente pentru cei care îmbrăţişează noul şi sunt
deschişi la schimbare. De la computer, telefon mobil sau fax şi până la email, site web,
broşuri electronice sau cărţi audio. Încorporând aceste instrumente în afacere, vei fi cu un
pas înaintea altora, iar acest lucru se va reflecta în mod direct în profit.

Stând de vorbă cu soţia mea, medic al unui azil de bătrâni, dar şi cu alţii care au de-a face cu confesiunile

oamenilor aflaţi către finalul vieţii, am aflat un lucru interesant. Atunci când vine vorba de regrete, oamenii nu

regretă, în general, lucruri pe care le-au făcut, ci lucruri pe care n-au apucat să le facă.

Forever Living Products îţi oferă realmente şansa de a atinge toate obiectivele pe care ţi le-ai propus, atât în

afacere, cât şi în viaţă. Dedică timp afacerii şi vei avea câştiguri substanţiale. Organizează-l eficient şi vei avea timp

să te şi bucuri de ele.
Alexandru Israil,

Specialist Marketing
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Seria interviurilor cu membrii President’s Club continuă şi în această ediţie a
revistei. Vă invităm să aflaţi, citind rândurile de mai jos, ce i-a determinat pe
Emilia şi Petru Truşcă, Soaring Manageri, să se alăture marii echipe Forever
România, care au fost „ingredientele” care le-au asigurat succesul şi cum arată,
în viziunea lor, liderul ideal.

Micile secrete
ale marilor lideri

Vă rugăm să ne spuneţi ce făceaţi înainte de întâlnirea
cu Forever. Când aţi semnat Formularul de Înscriere şi
ce v-a făcut să vă opriţi la această companie?

Înainte de Forever, ieşisem din rândul oamenilor „normali”,
concentraţi doar pe serviciu şi casă, şi colaboram cu o companie
renumită de Network Marketing. Acolo am făcut ucenicia în acest
sistem. Formularul de înscriere în Forever l-am semnat în noiembrie
1999, pentru a beneficia de produsele pentru sănătate ale
companiei. După o prezentare susţinută de Marius Botiş în
sufrageria noastră, am fost atraşi de avantajele Planului de
Marketing, însă cel mai mult ne-a atras atenţia programul de
maşină, deoarece ne doream şi aveam mare nevoie de o maşină.

Astăzi sunteţi membri President’s Club, aveţi două CEC-uri
Profit Share cu care vă puteţi mândri şi mergeţi înainte
cu forţă şi determinare. Cum aţi reuşit să ajungeţi aici?
De unde a venit elanul necesar succesului de care vă
bucuraţi acum?

Sunt foarte multe ingrediente care ne-au ajutat şi le-am folosit pe
fiecare. Nu credem că există o formulă. Investiţia în dezvoltarea
personală a fost esenţială. Dar nu exagerăm cu nimic dacă
adăugăm multă, multă muncă, sacrificii, pasiune şi iubire pentru
ceea ce facem şi pentru oamenii cu care colaborăm. Putem spune
că elanul succesului a venit chiar din bucurie, din bucuria unui vis.
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INTERVIU

Visul de a se vorbi în Forever, ca urmare a rezultatelor echipei
noastre, şi despre Oltenia.

Dacă ar fi posibil să vă întoarceţi în timp, la începuturile
dezvoltării afacerii, aţi schimba ceva? Aţi face ceva
diferit? Şi dacă da, de ce?

Sunt multe lucruri pe care le-am schimba, în primul rând în ceea ce
ne priveşte. Este bine să te întorci periodic în timp, doar pentru a
învăţa. Succesul nostru a venit după ce am început munca în doi,
de aceea primul lucru pe care l-am schimba ar fi startul în doi.
Depărtarea de paşii simpli, clari ai sistemului de Network Marketing
m-a făcut să pierd câţiva ani când lucram singură. După fiecare
eşec sufeream, mă blocam. De aceea aş accepta mai uşor
eşecurile, cu gândul la bucuria reuşitei.

Dacă aţi putea descrie membrul ideal al echipei dvs., ce
trăsături ar avea? Dar liderul ideal?

Nu suntem ideali, dar trebuie să tindem spre ideal. De aceea
răspunsul nostru se referă mai ales la ceea ce cerem de la noi.

�� În primul rând să fie un om de caracter. Este temelia pe
care putem construi. Este ceea ce rămâne indiferent ce se
întâmplă.
�� Să fie deschis spre a învăţa continuu, indiferent de
poziţia socială pe care se situează şi să acceseze toate
informaţiile oferite de companie şi linia sponsorială.
�� Să fie consumator 100% şi dispus să facă munca zilnic.
�� Să creadă cu tărie în ţelul pe care şi l-a fixat.

Liderul ideal trebuie să fie un colaborator ideal şi ceva în plus.

Liderul ideal: 

�� Nu ezită să-şi asume responsabilităţi pentru el şi echipă.
�� Este orientat spre echipă şi mai puţin spre propria
persoană.
�� Este creativ, înclinat spre nou şi caută mereu soluţii.
�� Este conştient că el priveşte cu 2 ochi, iar spre el privesc
2x100, 2x1000 ş.a.m.d.
�� Este un exemplu de urmat în familie şi în activitate.
�� Nu întotdeauna dacă ai rezultate eşti, implicit, lider.
Liderul fără o echipă de oameni care-l urmează din
convingere nu este lider.

Care este cea mai importantă activitate pe care o
desfăşuraţi zilnic pentru dezvoltarea afacerii dvs.?

Toate activităţile fac parte dintr-un angrenaj şi este nevoie de
echilibru pentru ca sistemul să funcţioneze. Astfel că zilnic

prospectăm, recomandăm oportunităţile Forever, ţinem legătura cu
colaboratorii şi-i consiliem, facem comenzi şi ducem produsele
acasă la consumatori, citim, ascultăm CD-uri cu speech-uri
motivaţionale şi de instruire, facem planuri şi analizăm.

Consideraţi că este necesară o anumită experienţă în
vânzări pentru a avea succes în Forever?

Dacă ai un ţel mai mare decât nivelul la care te afli acum nu are
importanţă experienţa în vânzări pentru a avea succes în Forever.
Considerăm benefică experienţa în vânzări, dar asta nu înseamnă
că automat vei avea şi o mare echipă. Dacă ar fi să alegem între
competenţă şi caracter, pentru noi cel din urmă atârnă mai greu.

Care credeţi că este motivul pentru care atât de mulţi
oameni eşuează în MLM?

1. Nu înţeleg că mai întâi trebuie să acorzi timp, efort, să exersezi
zilnic, pentru ca mai apoi să primeşti, să te bucuri de roade, de
recompense mult peste aşteptări. 
2. Nu au încredere în propria persoană.
3. Renunţă mult prea repede. Fiecare are ciclul său de coacere şi e
nevoie de multă răbdare.

Care este opinia dvs. despre prospectarea pieţei reci?
Ce ar trebui oamenii să facă atunci când epuizează piaţa
caldă?

Este o provocare fantastică, fascinantă. Este o şansă de a te
redefini, de a te modela, astfel încât să te faci plăcut, să creezi o
relaţie de încredere ce poate duce la un parteneriat. Trebuie să
contactăm zilnic oameni, iar cu unii dintre ei vom reuşi să creăm
relaţii bazate pe respect şi avantaj reciproc. Astfel putem spune că
piaţa caldă este o zonă care-şi extinde limitele continuu.

Petru & Emilia Truşcă
Soaring Manageri

Membri President’s Club

Îi mulţumim familiei Truşcă pentru timpul acordat
pregătirii acestui interviu. Îi felicităm din suflet pentru
activitatea neobosită pe care o susţin în Forever şi le
dorim mult succes şi în viitor.
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Piaţa “rece” se cucereşte cu

FLUTURAŞUL
DE CONTACT

Piaţa “rece” este o sursă inepuizabilă de noi clienţi. Abordarea ei se poate
dovedi, uneori, un proces dificil. Numărul de clienţi potenţiali interesaţi de
produsele şi afacerea ta Forever este cu atât mai mare cu cât reuşeşti să

prezinţi această oportunitate mai multor oameni. Dar cum să faci acest lucru,
când el presupune mult timp şi energie, iar acestea sunt limitate?

Venim în întâmpinarea acestei
nevoi cu o propunere: fluturaşul
pentru stabilirea de contacte

noi. El prezintă produsele şi afacerea
Forever într-o manieră atractivă, se
poate personaliza cu numele şi
numărul tău de telefon, costă foarte
puţin şi are rolul de a impulsiona şi
facilita contactarea distribuitorului
semnatar de către cei interesaţi.
Scopul său principal este ca
persoanele care îl vor citi să intre în
contact cu tine, pentru a cere mai multe
detalii.

Utilizat corect şi distribuit în cantităţi
mari, el se dovedeşte a fi un redutabil
instrument de promovare. Statisticile
arată că, în funcţie de mai mulţi factori
specifici, rata de răspuns la astfel de
acţiuni de promovare se situează între
1 şi 15%. Prin urmare, la fiecare 100 de
fluturaşi distribuiţi trebuie să te aştepţi
la cel puţin 1 telefon primit. Fluturaşii
vor fi puşi în vânzare la centrele de
distribuţie Forever, la un cost foarte mic
- 500 de fluturaşi cu doar 14,50 lei,
pentru a putea fi distribuiţi în cantităţi
mari.

Fluturaşul se personalizează pe spate,
în caseta albă specială, preferabil cu
ajutorul unei ştampile care să conţină
numele şi numărul tău de telefon.
Alege-l pe cel care consideri că se
potriveşte cel mai bine stilului tău de
lucru sau, pentru rezultate şi mai bune,
achiziţionează câte un set din fiecare
model, distribuie fluturaşii în mod egal
şi, pe măsură ce oamenii care intră în
posesia lor încep să te contacteze, ţine
evidenţa şi analizează care dintre cele
două modele pe care ţi le propunem
ţi-a adus cele mai multe contacte. Apoi

Unul orientat
către potenţiali
consumatori.

Altul orientat
către potenţiali
distribuitori.

Ai la dispoziţie
două modele:
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informează-ne printr-un e-mail la
adresa office@foreverliving.ro în
atenţia Departamentului de Marketing.
Astfel vom putea aduce, în viitor,
îmbunătăţiri în această metodă de
comunicare şi promovare a produselor
şi afacerii Forever Living.

Se recomandă ca fluturaşii să fie
utilizaţi în toate situaţiile în care aceştia
vor putea veni în contact cu potenţiali
consumatori sau distribuitori ai
produselor Forever. Pentru aceasta, e
bine să porţi cu tine în permanenţă,
precum cărţile de vizită, un număr de
fluturaşi din ambele modele şi să fii
prompt în a detecta orice ocazie de a-i
folosi.

Pot fi folosiţi în loc de carte de
vizită acolo unde întâlniţi mai
multe persoane pe care le
cunoaşteţi deja: petreceri, cluburi,
excursii, şedinţe cu părinţii,
întâlniri informale.

Pot fi oferiţi atunci când plătiţi
servicii (la restaurant, spălătorie
auto, frizerie) sau când faceţi
cumpărături deosebite care
presupun o interacţiune extinsă cu
vânzătorul.

Pot fi oferiţi prietenilor sau rudelor,
cu rugămintea de a-i distribui în

aceleaşi moduri; pentru cei care
doresc să vă ajute, acesta poate fi
un prim pas în direcţia prezentării
Forever, a consumului produselor
sau a intrării în afacere, fără ca ei
să se simtă obligaţi în vreun fel.

Este preferabil ca aceşti fluturaşi să nu
fie înmânaţi direct contactelor reci (de
ex. oferiţi pe stradă, puşi pe parbrize,

înmânaţi în locuri de trecere), pentru a
evita reacţii de respingere. Scopul
principal al fluturaşilor este acela de a
atrage atenţia şi de a determina o
reacţie voluntară, pozitivă din partea
celor care vin în contact cu ei, respectiv
aceea de a contacta distribuitorul
semnatar.

Îţi dorim mult succes!

�� în locuri de trecere: holul
blocurilor, hotelurilor,
restaurantelor; puncte de
intrare în facultăţi, cămine
studenţeşti, stadioane, târguri

(cu acordul administraţiilor
respective)
�� în locuri de staţionare (la fel,

cu acordul proprietarilor, care

pot fi, la rândul lor,
cointeresaţi): magazine,
librării, biblioteci (la secţiunea

cărţi de afaceri), pompe de
benzină, case de bilete, săli de

aşteptare, poşte, primării,
farmacii, cabinete medicale şi

stomatologice, saloane de
coafură, case de modă, săli de

sport, masaj, acupunctură
(acolo unde oamenii îşi
îngrijesc sănătatea, au grijă de

frumuseţea lor sau îşi cultivă
un anume stil de viaţă).

Fluturaşii pot fi lăsaţi,
în cantităţi mai mari:

IDEI DE AFACERI
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Sănătate
la orice vârstă

Alegerile pe care le faci astăzi îţi afectează sănătatea pe termen
lung. Învaţă să-ţi menţii sănătatea o dată cu trecerea timpului.

Cu toţii ştim prea bine că alegerile pe care
le facem astăzi – chiar şi cele minore – pot
avea efecte de durată asupra vieţii noastre
din viitor. Unele alegeri sunt chiar
evidente, altele mai puţin, dar, ne place sau
nu, să fim sănătoşi pe întreg parcursul
vieţii necesită un efort susţinut. Vestea
bună este că niciodată nu e prea târziu să
faci ceva pentru a-ţi îmbunătăţi sănătatea
şi, cu cât adopţi mai devreme obiceiuri
sănătoase, cu atât mai pozitiv va fi
impactul lor de-a lungul anilor.

Câteva principii simple
Anumite principii de bază ale unei stări de
bine generale, cum ar fi mişcarea, ar trebui
să te însoţească pe tot parcursul vieţii.
Majoritatea experţilor recomandă cel puţin
o jumătate de oră de exerciţii pe zi, de cel
puţin cinci ori pe săptămână. Alt factor al
unui stil de viaţă sănătos îl reprezintă dieta
săracă în grăsimi şi bogată în fructe,
legume şi cereale integrale. Un plan
dietetic alături de exerciţii regulate te ajută
să-ţi menţii o greutate normală, factor vital
al unei condiţii bune de sănătate.

Pe lângă exerciţii, la

această vârstă organismul tău are

nevoie numai de o dietă echilibrată

pentru a-şi menţine sănătatea. Însă,

ţinând cont de faptul că de fiecare dată se

găsesc scuze pentru o alimentaţie mai

dezordonată, îţi vei face un mare serviciu

dacă îţi vei suplimenta dieta cu Aloe Vera Gel

care, pe lângă substanţele nutritive esenţiale

pe care le conţine, îţi asigură şi detoxifierea

absolut necesară. Totodată, ca să nu rişti

să produci un dezechilibru în organism

din cauza lipsei de hrană verde şi

proaspătă, consumă în fiecare

zi câte patru tablete de

Nature’s 18.

Vârstă: 3300++
Stil de viaţă. Ritmul de viaţă impus de
locul de muncă şi familie poate face ca la
această vârstă să mănânci pe fugă orice îţi
pică în…farfurie. Bineînţeles, sfatul
medicului ar fi să ai la-ndemână întotdeauna
fructe, legume şi variante sănătoase la
gustările frugale.
Sufletul petrecerii. Poate fi greu să
renunţi la obiceiurile din vremurile bune ale
vârstei de 20 şi ceva de ani, când erai sufletul
petrecerii, dar acum e momentul să începi să
ai grijă de sănătatea ta, să dormi suficient şi
să ţii în anumite limite viciile tinereţii.
Analize. La vârsta ta ar trebui să-ţi testezi
regulat colesterolul, nivelul de zahăr din
sânge, şi, pentru doamne, sunt indicate
examenul Papanicolau şi testul HPV.

Vârstă: 4400++
Stil de viaţă. Pentru că metabolismul tău
îşi încetineşte ritmul la această vârstă, vei
observa cum kilogramele în plus încep să se
strecoare, chiar dacă urmezi o dietă sănătoasă
şi faci exerciţii regulat. S-ar putea, chiar, să
fie nevoie să mai tai din răsfăţul culinar cu
care te-ai obişnuit şi să schimbi rutina
exerciţiilor fizice.

Înfruntă stresul. Locul de muncă poate
deveni acum mai solicitant ca niciodată, iar
mişcarea este una dintre cele mai bune
metode de a scăpa de stresul acumulat la
serviciu.
Analize. Presiunea arterială ar trebui
verificată periodic, alături de examinări
anuale ale ochilor.
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SUB LUPĂ

Pentru că, faţă de o

decadă înainte, organismul

tău înfruntă acum noi provocări,

vino în sprijinul lui cu Forever

Freedom, care asigură un mijloc practic

şi nutritiv de apărare faţă de simptomele

uzurii articulaţiilor. Forever Lean, datorită

cromului din compoziţie, sprijină

capacitatea naturală a organismului de a

regla nivelul de zahăr din sânge, pentru

o funcţionare normală a

metabolismului. Forever Vision te

ajută să-ţi menţii sănătatea

ochilor.

Vârstă:
7700++ şşii ppeessttee

Stil de viaţă. La această vârstă este foarte
posibil să te confrunţi cu mai mult de o
singură problemă de sănătate, aşa că nu sări
peste nicio programare medicală. Deşi destui
oameni peste 70 de ani încă mai aleargă la
maraton, este cazul să încerci exerciţii fizice
mai puţin solicitante, cum ar fi plimbările
sau înotul. Cheia este să îţi creşti ritmul
cardiac.

Vârstă: 5500++
Stil de viaţă. Ca majorităţii celor de
această vârstă, s-ar putea ca medicul să-ţi fi
prescris anumite medicamente pentru
hipertensiune arterială. Ideea unui control
anual devine din ce în ce mai importantă
acum.
Masa osoasă începe să
se reducă. Una din două
femei suferă din cauza masei
osoase reduse după 50 de
ani. S-ar putea să fie nevoie
să-ţi suplimentezi dieta cu
calciu, magneziu şi vitamina
D. Forever Calcium şi
Nature-Min sunt exact ce ai
nevoie.
Analize. Întreabă-ţi medicul
dacă este nevoie să-ţi testezi
auzul. Totodată, bărbaţii ar
trebui să înceapă să fie mai
atenţi la sănătatea prostatei
şi să-şi suplimenteze dieta
cu licopină, substanţă anti-
oxidantă foarte puternică ce
contribuie la menţinerea
sănătăţii prostatei. Forever Pro 6, pe lângă
licopina atât de necesară, mai conţine şi
vitamina E, seleniu şi extract de Saw
palmetto, combinaţia cea mai eficientă
pentru menţinerea unei prostate sănătoase.

Vârstă: 6600++
Stil de viaţă. Dacă ai făcut cândva
neinspirata alegere să fumezi, acum vei
observa toate efectele negative ale acestui
obicei, inclusiv accelerarea proceselor de
îmbătrânire. Specialiştii spun că persoanele
de 60 de ani care fumează au corpul unor
persoane de 70-80 de ani. Dacă îţi propui să
te laşi acum, încă îţi mai poţi îmbunătăţi
starea de sănătate.
Farmacia de acasă. În mod sigur iei cel
puţin un medicament. Bazează-te pe
sfaturile medicului sau ale farmacistului
pentru a înţelege cum funcţionează
medicaţia prescrisă, dar nu te baza pe
medicaţie pentru a face toată treaba în locul
tău: nu renunţa la mişcare, alimentaţie
sănătoasă şi informează-te cu privire la ce
poţi face pentru a-ţi menţine energia şi
optimismul.

Analize. Doamnele ar trebui să fie testate
regulat contra osteoporozei. Riscul este din
ce în ce mai mare, motiv pentru care încă
sunt indicate Forever Calcium şi Nature-
Min. Deoarece sistemul imunitar trebuie
sprijinit temeinic acum, Aloe Vera Gel şi
Forever Echinacea Supreme sunt supli-
mentele cele mai indicate la 60 de ani.

Chef de viaţă. Este foarte probabil să
observi schimbări în sistemul tău digestiv sau
faptul că medicaţia îţi afectează apetitul şi
gustul alimentelor. Pofta de mâncare se poate
diminua, ceea ce înseamnă că ar trebui ca
orice masă pe care o iei să conţină cât mai
multe substanţe nutritive. Cum alimentele

sunt din ce în ce mai
sărace în nutrienţi,
este foarte util să-ţi
suplimentezi dieta cu
cât mai multe vitami-
ne şi minerale. Forever
Essentials este cel mai
potrivit produs, atât
pentru cocteilul de

vitamine şi minerale pe care le furnizează, cât
şi pentru modul individual de ambalare a
fiecărei porţii. Aloe Vera Gel şi
Forever Active Probiotic
sunt şi ele foarte utile
mai ales că, din
cauza medicaţiei
luate, flora intesti-
nală poate avea de
suferit.

Aceste
principii, alături de

puţină atenţie faţă de

nevoile tale în continuă

schimbare şi de obiceiuri

sănătoase menţinute an

după an, te vor ajuta să-ţi

menţii starea de sănătate

până la vârste
înaintate. 
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MOTIVE PENTRU CARE MERITĂ SĂ TE CALIFICI LA

Raliul European
din Londra 2010

Cu siguranţă îţi doreşti să fii la Londra anul
viitor la începutul lunii martie. Atmosfera de
la Raliurile Forever este de nedescris şi,
dacă ai trăit-o vreodată, cu siguranţă vei
vrea să o retrăieşti în fiecare an. Iată numai
câteva motive pentru a ne fi alături în 2010
la Londra:

Nu te mulţumi doar cu nivelul 1. Ţinteşte cât
mai sus! Acum este momentul tău! Te
încurajăm să profiţi din plin de cele 4 luni ale
perioadei de calificare, să-ţi mobilizezi
echipa, energia şi entuziasmul şi să-ţi propui
să mergi la Londra ca un adevărat campion.
Într-o perioadă în care foarte multe
persoane sunt în căutarea unor alternative
la locurile de muncă tradiţionale şi a unor noi
surse de venit, Forever Living Products
oferă şansa demarării unei afaceri care nu
necesită investiţii sau capital iniţial.

Propune-ţi şi luptă să te califici la nivelul al
3-lea şi, pe lângă bucuria de a primi din
partea companiei biletele de Raliu, 3 nopţi
de cazare într-un hotel de 5 stele şi
transportul cu avionul dus-întors, vei avea
extraordinara surpriză ca echipa să te
urmeze. Fii alături de toţi colaboratorii tăi în
aceste patru luni şi aminteşte-ţi mereu că
succesul lor înseamnă, implicit, şi succesul
tău!

Regulile de calificare la Raliul de la Londra
sunt disponibile în ediţia din iunie a revistei.
Ia legătura cu sponsorul tău şi începe chiar
de astăzi! Este şansa ta să participi la un
eveniment grandios, iar startul pe care îl iei
azi te poate propulsa pe cea mai înaltă
treaptă a podiumului.

Acolo
ai ocazia de a

strânge mâna lui

Rex pe scena pe care

au răsunat cele mai

apreciate voci ale muzicii

din toate timpurile:

Freddy Mercury, Elton

John, George
Michael etc.

1

Ai şansa de a
schimba opinii şi

experienţe cu lideri

Forever din toată Europa
în locul în care s-au

disputat cele mai
importante competiţii
sportive din istorie,

Wembley Arena.

2

Poţi să-ţi
încarci bateriile din

energia şi
entuziasmul celor care

urcă pe scena
europeană pentru a-şi

celebra succesul
în Forever.

3

Ai
extraordinara

oportunitate de a afla
poveştile de succes ale

liderilor invitaţi să
susţină discursuri şi

de a învăţa din
experienţa lor.

4

La un astfel de
eveniment simţi şi

trăieşti „pe pielea ta”
spiritul Forever, eşti
aplaudat şi încurajat
deopotrivă de cei din

ţara ta şi din
celelalte ţări

europene.

5

Şi, nu în ultimul
rând, ai şansa de a

descoperi puţin din istoria de

aproape 2.000 de ani pe care Londra

o dezvăluie pretutindeni, pe străzi şi în

arhitectură. „Capitala mondială a lumii

secolului XXI”, după cum este denumită

Londra de către prestigioasa publicaţie

New York Times, găzduieşte cel mai vechi

metrou de pe mapamond, precum şi

cele mai fascinante muzee din

întreaga lume (British Museum,

Tate Modern, National Gallery,
Natural History

Museum).

6
Îţi dorim 4 luni de

excepţie şi aşteptăm

să te revedem pe

Wembley Arena, pe 5

şi 6 martie 2010!



President’s Club reuneşte, în fiecare
an, lideri de excepţie ai Forever Living
Products România. Este un privilegiu
ce se acordă celor care şi-au dedicat
toate resursele de pasiune, energie,
muncă şi entuziasm promovării
produselor şi oportunităţii de afacere
Forever. A fi membru President’s Club
înseamnă, într-adevăr, onoarea de a
face parte din elita companiei, dar în
acelaşi timp presupune o respon-
sabilitate importantă: de a te menţine
mereu la standarde înalte şi de a fi un
exemplu atât pentru propria echipă,
cât şi pentru întreaga echipă Forever
România.

Aşa cum ne-a obişnuit de atâţia ani,
compania îşi răsplăteşte colaboratorii
pentru munca depusă. Astfel au fost
răsplătiţi şi membrii President’s Club
2009, printr-o întâlnire de cinci stele
desfăşurată în perioada 2 – 4 iunie la
Hotelul Luxgarden din Azuga, alături
de Directorii Generali Forever
România, Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm.
Szőcs Dóra. Întâlnirea s-a desfăşurat
într-o atmosferă caldă, relaxată, iar
bucuria de a petrece aceste zile
împreună răzbate din fotografiile pe
care vă invităm să le priviţi.

ÎNTÂLNIREA
LIDERILOR
FOREVER

PRESIDENT’S CLUB
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Instrument de dezvoltare a afacerii

Întâlnirile regionale desfăşurate în ţară s-au transformat
rapid în instrumente de afaceri eficiente de la care nu
trebuie să lipsiţi dacă vreţi să vă dezvoltaţi echipa. Vă
invităm să citiţi în continuare impresiile câtorva dintre
participanţii la Întâlnirea Regională din Craiova şi să
vă convingeţi:

Întâlnirile Regionale

Zi toridă de vară, Filarmonica Oltenia
din Craiova. Oameni îmbrăcaţi în
ţinute business se grăbesc spre

intrare sau îşi aşteaptă invitaţii. Atmosferă
de mare sărbătoare. Sala superbă îşi
aşteaptă oaspeţii, distribuitori de succes
sau începători, oameni care lasă grijile şi
treburile cotidiene la intrare şi care vor o
schimbare reală în vieţile lor. Gazda
noastră, frumoasa Paula Vasilescu,
Manager, care a încălzit inima Europei
la Málaga, ne-a primit cu multă
căldură. Speakerii ne-au împărtăşit din

experienţa lor, au pus într-o lumină
nouă lucruri pe care mulţi dintre noi
le ştiam, dar nu le puneam în
aplicare. Lucruri mici care ne pot
aduce succese mari: sponsorizarea,
statutul de Activ, consumul exclusiv

de produse Forever. Felicitări celor care
au avut curajul să urce pe scenă! Ne-aţi
oferit o întâlnire minunată atât nouă, cât
şi echipelor noastre. Oaspeţii de la
Timişoara, Ramona şi Genu Olariu,
Manageri, frumoşi şi eleganţi ca
întotdeauna, ne-au reamintit o
ecuaţie de succes: a fi, a face, a
avea. Totul a culminat cu invitaţii
speciali, Elisaveta şi Alexandru
Pocaznoi, Soaring Manageri.
Experienţă, disciplină, dăruire,
iubire de semeni; le-am sorbit toate
cuvintele pline de forţă şi
determinare. Această întâlnire a
dovedit încă o dată ce important
este să participăm, alături de lideri,
la asemenea întâlniri, să le observăm
atitudinea, să găsim într-un cuvânt de-al
lor o sclipire, să descoperim secretele
afacerii, să ne umplem sufletele de
emoţie. Acesta este genul de întâlnire

care te va ajuta să sponsorizezi şi
să-ţi găseşti calea spre ceea ce vrem
să fim cu toţii: Diamant. Fă în aşa fel
încât să nu lipseşti niciodată de la
aceste întâlniri. Aşa vei deveni un om
de succes.”

Dr. Livia Stoenică, Asistent
Manager

O zi fascinantă, plină de inspiraţie datorită
exemplului pe care ni l-au dat colegii
noştri, speakeri. Cristina Iscrulescu,
Manager, ne-a vorbit despre cheia
succesului în activitatea Forever:
realizarea statutului de Activ. Mariana
Cristea, Manager, foarte emoţionată la
primul discurs în faţa unui public
numeros, ne-a învăţat prin exemplul
personal să nu renunţăm niciodată la
visurile noastre! Surpriza zilei, familia
Ramona & Genu Olariu, Manageri, ne-au
încântat cu minunata lor poveste de
viaţă, iar invitaţii speciali, Elisaveta &
Alexandru Pocaznoi, Soaring Manageri şi
membri President’s Club, ne-au transmis
o preţioasă lecţie de maturitate.
Mulţumim organizatorilor Petru & Emilia
Truşcă şi felicitări tuturor pentru că, după
această întâlnire, ne-am simţit mai bogaţi
sufleteşte şi mai pregătiţi de startul din 1
iulie pentru calificarea la Raliul European
din 2010. Mult succes tuturor!”

Liliana Ilina, Manager
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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
FOREVER LIVING în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni

(ex. cursul de schimb anunţat pe 30 iunie este valabil în perioada 1-31 iulie).

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. 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 iunie
România & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI
Alexandra Boicu Suceava Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Liliana & Matei Burtescu Târgovişte Viorica & Ştefan Roşu
Dorin Buzuleciu Braşov Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Ramona Cristea Deva Dan & Doina Zacea
Veronica & Teodor Dobra Deva Ramona Cristea
Daniel Dobrei Bistriţa Aurel & Veronica Meşter
Mihaela Galeţeanu Târgovişte Mirela Dinu
Elena Hanganu Târgu-Neamţ Maria & Ioan Istrati
Ilie Ionescu Balş Claudia Niţulescu
Claudiu Miu Bucureşti Camelia & Daniel Dincuţă
Corina Motoi Bucureşti Iuliana & Victoraş Pîrşan
Monica & Nicolae Muntele Bacău Daniel & Maria Parascan
Sofica Muraru Fălticeni Violeta & Costel Crăciun
Corina Trăşcălie Bucureşti Cristiana & Eugen Dincuţă
Sorin & Viorica Urdea Braşov Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Dan & Doina Zacea Deva Liviu & Luminiţa Rednic
Elena & Boris Foca Drochia, Rep. Moldova Anton Tcaciuc
Svetlana Tcaciuc Or. Bălţi, Rep. Moldova Andriuţa Nadejda
Anton Tcaciuc Bălţi, Rep. Moldova Svetlana Tcaciuc

� Elena & Virgil Angelescu
� Camelia & Daniel Dincuţă
� Cristiana & Eugen Dincuţă
� Aurel & Vera Meşter

� Daniel & Maria Parascan
� Constantin & Tania Popa
� Lucica & Gheorghe Tăbăcaru

MANAGERI SPONSORI
Nicoleta & Florin Planea Craiova Victor & Ludmila Sass

Sincere felicitări celor care vor participa la
Întâlnirea Anuală a Managerilor de la Sovata

ca nişte adevăraţi campioni:

Daniela & Vasile Iliuţă Oşlobeni, NT Gabriela & Vasile Ghivirigă
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TOP 10 în funcţie de pc
non-manageriale realizate
în luna iunie

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Daniel & Maria Parascan
2. Niculina Ştefana
3. Cristina & Gheorghe Farcaş
4. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
5. Victor & Ludmila Sass

6. Carmen & Gabriel Larion
7. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
8. Constantin & Tania Popa
9. Mariana & Silviu Ursu
10. Vasilica & Dumitru Crăciun

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna
iunie (locul din luna precedentă)
1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Camelia & Daniel Dincuţă (4)
3. Maria Pop (2)
4. Daniel & Maria Parascan (3)
5. Vajda Katalin (6)
6. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (5)
7. Petru & Emilia Truşcă (8)

8. Ramona & Dorin Vingan (7)
9. Constantin & Tania Popa (11)
10. Szabó Éva (13)
11. Smaranda Sălcudean (10)
12. Mircea & Dana Olariu (12)
13. Marilena & Teodor Culişir (16)
14. Elena & Virgil Angelescu (15)

15. Marcela & Ion Şerban (17)
16. Doina & Dănuţ Hanganu (nou)
17. Niculina Ştefana (nou)
18. Carmen & Gabriel Larion (18)
19. Corina & Dorin Frandeş (9)
20. Marinela Tuţuleasa (20)

TOP 10 în funcţie de pc
ale noilor distribuitori realizate
în luna iunie
1. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
2. Constantin & Tania Popa
3. Dorin Buzuleciu
4. Cristina & Gheorghe Farcaş
5. Maria & Nicolae Muntele

6. Maria & Adrian Arghir
7. Mihaela Galeţeanu
8. Tudorel & Rădiţa Iorga
9. Liliana & Matei Burtescu
10. Laura & Dan Tatic

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
Vajda Katalin




