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Mesajul Fondatorului Companiei

Vara este în toi şi până acum a fost un sezon plin şi

ocupat. Iubesc această perioadă a anului. Iarba este

verde, păsările cântă în văzduh, iar cerul este de un

albastru superb. Când mă gândesc la vară îmi imaginez artificii colorate, îngheţată de casă şi

râsetele copiilor atunci când sunt bucuroşi.

Atunci când veţi citi acest mesaj, mulţi dintre cei care au participat la Super Raliul din Dallas

vor fi deja înapoi, acasă. Toţi angajaţii de la sediul central au lucrat cu spor pentru a face din

acest raliu o experienţă captivantă şi memorabilă pentru toţi cei prezenţi. În fiecare an echipa

noastră munceşte neobosită la organizarea unui eveniment mai mare şi mai frumos decât cel

precedent şi toate acestea deoarece ne dorim ca fiecare dintre voi să poată spune că a trăit

o experienţă nemaipomenită. Camaraderia de care dau dovadă toţi participanţii la Raliu, sosiţi

din toate colţurile lumii, trezeşte întotdeauna emoţii de neuitat. Energia şi entuziasmul pe care

le primim la astfel de evenimente ne ajută să împărtăşim mai uşor oportunitatea minunată pe

care o reprezintă Forever.

În plus, Super Raliul este prilejul cu care lansăm noi produse. Pentru acest an am pregătit

nişte surprize nemaipomenite, pe care cei prezenţi la Super Raliu au avut ocazia să le

cunoască în premieră. Sunt convins că le veţi iubi.

Cei care au fost la Raliul din acest an au avut şi şansa de a vizita Aloe Vera of America (AVA),

fabrica noastră din Dallas, în care se prelucrează frunzele de aloe. Oamenii deosebiţi de aici,

conduşi de Chris Hardy, Vicepreşedinte Executiv, cu siguranţă au fost gazde minunate,

prezentându-le tuturor cum sunt făcute produsele noastre extraordinare. După vizita de la AVA

a avut loc o petrecere western la Southfork Ranch, pregătită special pentru distribuitorii

prezenţi în Dallas, unde ne-am simţit cu toţii minunat.

Dar, în ciuda faptului că aveţi o vară foarte ocupată, vă rog să nu uitaţi să reflectaţi puţin

asupra vieţii voastre şi a vieţilor celor din jur. V-aţi luat timp pentru a vă dărui celor din jur şi a

le uşura greutăţile? Aţi adus zâmbetul pe faţa celor cu care aţi venit în contact? Niciodată nu

este prea târziu pentru a avea un impact pozitiv asupra lumii sau, cel puţin, asupra cercului

vostru de cunoscuţi. Asiguraţi-vă că cei din jurul vostru ştiu că vă pasă. Faceţi-vă timp pentru

a le arăta asta. Daţi câte puţin din sufletul vostru fiecărei persoane cu care intraţi în contact

şi, vă promit, totul se va întoarce la voi înzecit.

Bucuraţi-vă de restul verii – priviţi nişte focuri de artificii, mâncaţi îngheţată, ascultaţi trilul

păsărilor şi îmbrăţişaţi-i strâns pe cei dragi.

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.

Bucuraţi-vă

din plin de vară
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Mesajul Directorilor Generali

Te-ai gândit vreodată ce se petrece dacă aduni oamenide calitate, dar îi soliciţi să muncească într-un sistemgreşit? Nu poţi obţine decât rezultate catastrofale. Nuvrei asta, ci dimpotrivă, reuşite impresionante? Atunci trebuie sădite
exact seminţele pe care îţi doreşti să le vezi dând roade.
Condiţia de bază este aşadar să construieşti un sistem pe măsura oamenilor extraordinari
care îţi alcătuiesc echipa. Deoarece sistemul Forever este un dar preţios, unic, însă nimeni
nu-l pune în buzunarul distribuitorului şi nici în mapa liderului de reţea. Ceea ce face fiecare
dintre voi cu ceea ce oferă Forever este o alegere personală. Este o responsabilitate
personală. Un antrenament personal pentru succesul continuu.
Totuşi nimeni nu reuşeşte singur. Marea noastră şansă este să visăm împreună, să ne facem
planuri împreună, să muncim împreună, să câştigăm încredere şi experienţă împreună.
Suntem alpiniştii care urcă Everestul legaţi pe aceeaşi coardă. Pasul tău contează. Contează
felul în care îl simţi pe celălalt de sub tine şi felul în care te simte cel care este cu o lungime
de coardă mai sus. Ajungi pe culme doar dacă te sincronizezi perfect cu oamenii din echipa
de curaj. Echipa de suflet pe care ţi-ai ales-o, echipa care la rândul ei te-a ales pe tine. Iar tu
ştii că prietenia care se naşte între cei legaţi de acelaşi ţel, de acelaşi efort este unul dintre
marile daruri pe care le primim de la viaţă.
Everestul a fost urcat doar de câţiva oameni. Dar fiecare om are de urcat un Everest. Fiecare
dintre noi are de cucerit un vârf. Care odată cucerit deschide drum altor culmi, şi mai înalte.
Ne dorim să ne ridicăm la propria noastră valoare? Să folosim la maximum şansa de a fi în
echipă cu oameni excepţionali. Nimic nu este imposibil, dacă acţionăm împreună, dacă
acţionăm perfect sincronizaţi, ca o singură fiinţă. Vrem să facem ceea ce au reuşit distribuitorii
Forever din Franţa? Vânzările lor au crescut în mod spectaculos anul acesta. Dacă ei au
reuşit, este sută la sută posibil să reuşim şi noi.
Suntem pregătiţi? Bun. Atunci propune-ţi împreună cu echipa ta o strategie comună. Un
termen limită comun. Acelaşi număr de noi înscrieri şi acelaşi număr de prezentări ale
produselor. Acelaşi număr de puncte credit vândute. Alegeţi-vă perioade de o săptămână, o
lună, trei luni. Consultaţi-vă sistematic. Păstraţi legătura telefonic, prin email, prin conferinţe
pe Internet. Vedeţi-vă cât mai des. Încurajaţi-vă reciproc, împărtăşiţi-vă micile-mari secrete ale
reuşitelor personale. Când acţionezi gândeşte-te că o faci împreună cu ceilalţi. Chiar dacă vă
aflaţi în cartiere diferite. În oraşe diferite. Sunteţi mereu împreună, prin scop, prin visul care
pune întreaga energie în mişcare, prin strategiile pe care le alegeţi şi le urmaţi la unison. Fiţi
convinşi că nimic nu vă este imposibil. Nimic nu stă în calea ţelului pe care îl aveţi.Faptul că ne-am întâlnit este un început. Faptul că am rămas împreună înseamnă progres.
Însă numai faptul că muncim împreună ca o singură fiinţă înseamnă succes. Gândiţi-vă la
fulgii de zăpadă. Sunt cele mai fragile creaţii ale naturii. Dar ce forţă devin atunci când se
adună cu milioanele şi se concentrează cu toţii să ajungă pe acelaşi vârf de munte.Vă urăm succes desăvârşit în echipa sincronizată perfect,

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

Dacă Franţa a reuşit,
şi noi vom reuşi
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SINDROMUL METABOLIC
CE ESTE

Vă rugăm să răspundeţi cu DA
sau NU dacă în cazul dumnea-
voastră se aplică afirmaţiile:

� circumferinţa abdominală (măsurată
la nivelul crestelor iliace) este mai mare

sau egală cu: 102 cm pentru bărbaţi/88
cm pentru femei;
� trigliceridele serice sunt mai mari sau
egale cu 150 mg/dl (1,7mmol/L) sau
urmaţi un tratament pentru hipertrigli-
ceridemie.
� tensiunea arterială sistolică este mai
mare sau egală cu 130 mmHg sau
tensiunea arterială diastolică este mai
mare sau egală cu 85 mmHg sau
urmaţi deja un tratament pentru
hipertensiune arterială;
� HDL-colesterolul este mai mic de
40mg/dl (1,03mmol/L) pentru femei şi
mai mic de 50mg/dl (1,3mmol/L) pentru
bărbaţi sau deja urmaţi un tratament
pentru HDL-colesterol;
� glucoza serică mai mare sau egală
cu 100 mg/dl sau tratament pentru
diabet.

DACĂ AŢI ACUMULAT CEL PUŢIN
TREI DA, TOCMAI AŢI FOST

DIAGNOSTICAT CU SINDROM
METABOLIC!

Persoanele cu diagnosticul de sindrom
metabolic au un risc mare (10% la 10
ani) de a face ateroscleroză (îngroşa-
rea localizată sau difuză a vaselor de
sânge) la o vârstă tânără şi pe mai
multe vase. Sunt afectate atât vasele
cu diametru mare, cât şi cele cu dia-
metru mic. Arterele care irigă muşchiul

inimii (arterele coronare), cele care
irigă creierul (arterele carotide), cele
care irigă muşchii de la picioare
(arterele femurale) sunt vase cu
diametru mare. Aşa încât riscul de
infarct miocardic, accident vascular
cerebral şi/sau înfundarea vaselor ce
irigă muşchii de la picioare, care poate
să meargă până la amputaţie, sunt
complicaţii apărute la persoanele cu
diagnosticul de mai sus. Îmbătrânirea
precoce a vaselor mici de la nivelul
ochilor sau rinichilor poate duce chiar
la orbire sau la îmbolnăvirea gravă a
rinichilor, până la dializă.

Cantitatea de insulină secretată de
celulele pancreatice ale acestor bolnavi
este scăzută. Pe de altă parte, ei
prezintă creşterea rezistenţei celulelor
din diverse părţi ale organismului la
acţiunea insulinei. Astfel, rezerva de
insulină a organismului se va epuiza
repede. Deci, pacienţii care au deja
diabet vor prezenta o evoluţie rapidă a
bolii, cu complicaţii multiple şi severe,
iar cei care nu au încă diagnosticul de
diabet, îl vor avea într-un viitor
apropiat.

Grăsimea în exces, una dintre
caracteristicile acestor bolnavi, secretă
unele substanţe care favorizează
depunerea accelerată a grăsimilor pe
peretele vascular şi formarea de
cheaguri de sânge care pot duce la

Medicina modernă pare că doreşte să se întoarcă la filosofia străveche a domeniului, cea care
spune că un doctor bun nu este neapărat cel care ştie să-ţi trateze bolile deja cuibărite în trup, ci
acela care face ca problema respectivă să nu apară. A început o adevărată campanie în lume
(poate mai puţin vizibil la noi) îndreptată împotriva dezvoltării unei maladii insidioase, prezentă
oriunde în societatea actuală, care expune bolnavii în primul rând la accidente cardio-vasculare şi
la diabet: SINDROMUL METABOLIC. Este un dezechilibru al stării noastre de sănătate, cu două
consecinţe nefaste majore: măreşte de trei ori riscul unui accident cardio-vascular şi expune subiecţii
la riscul de diabet. Consecinţele sunt sinistre, dacă previziunile medicilor se vor confirma: dacă în
2003 se înregistrau circa 190 de milioane de diabetici, în 2025 vor fi peste 333 de milioane.

4
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STIL DE VIAŢĂ

obstrucţia definitivă a vaselor de
sânge.

Endoteliul, unul dintre straturile
peretelui vascular, este afectat grav în
acest sindrom. La nivelul lui şi cu
ajutorul său se menţine balanţa între
factorii nocivi, care duc la îngroşarea,
respectiv la formarea de cheaguri în
interiorul vasului de sânge, şi factorii
protectori.

Toţi factorii menţionaţi anterior se
condiţionează reciproc. Asocierea lor
creşte riscul de boală cardiovasculară
al pacientului. Controlul eficient al
unuia dintre ei îi va influenţa pozitiv şi
pe ceilalţi.

CONTROLUL
FACTORILOR DE RISC

REDEFINIREA SILUETEI

Grăsimea abdominală nu este doar
inestetică, indiferent de vârstă, ci şi
periculoasă. Monitorizarea excesului
de grăsime se poate face atât prin
indicele de masă corporală (IMC), cât
şi prin măsurarea circumferinţei

abdominale, folosind o ruletă flexibilă
sau un centimetru de croitorie.

Vă puteţi calcula IMC folosind
următoarea formulă:

Circumferinţa abdominală poate fi
crescută atât la pacienţii obezi (IMC >
30 kg/m2), cât şi la cei supraponderali
(IMC cuprins între 25-29.9 kg/m2).
Acest parametru nu determină doar
prin el însuşi un risc anume de boală
cardiovasculară, ci prin asocierea sa
frecventă cu hipertensiunea arterială,
diabetul zaharat, colesterolul total
crescut, LDL-colesterol crescut,
hipertrigliceridemie.

Sfaturi practice:
� beţi 2 litri de apă plată pe zi, sucuri
naturale, ceaiuri;
� nu beţi sucuri carbogazoase;
� folosiţi alcoolul în cantităţi minime,
ocazional (30ml/zi bărbaţii, 15ml/zi
femeile);
� nu mâncaţi ciocolată, napolitane,
sticksuri;
� stabiliţi-vă trei mese principale şi
două gustări;
� de cel puţin 5 ori/săptămână,
efectuaţi minim 30 de minute de
exerciţii fizice (mers pe jos, mers pe
bicicletă, stepper);
� folosiţi programele Clean 9 şi
Nutri-Lean, care vă vor ajuta să
faceţi o detoxifiere profundă a
organismului şi să vă controlaţi
greutatea corporală.

Fiţi consecvenţi şi răbdători! Nu se
întâmplă minuni peste noapte!
Aveţi încredere în dumneavoastră!
Continuaţi lupta cu kilogramele.

Dr. Violeta Luca, Manager

� scăderea greutăţii
corporale;
� menţinerea greutăţii atinse
şi continuarea pierderii în
greutate până la IMC< 25
kg/m2.

5foreverliving.com

Obiectiv:

Circumferinţă abdominală:

<88 cm (femei);

<102 cm(bărbaţi)

IMC=greutate (kg)/înălţime2

Paşi de urmat

Continuarea acestui articol
o veţi putea citi în următorul

număr al revistei Forever

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.



DE CE TOUCH OF FOREVER?

CE AVANTAJE AI CUMPĂRÂND PACHETUL

TOUCH OF FOREVER?
� Dacă abia ai cunoscut oporunitatea Forever, beneficiezi de un start
rapid pentru o afacere de succes.

� Poţi folosi produsele împreună cu familia, devenind astfel un „produs
al produsului”, sau

� Dacă eşti un colaborator mai vechi al companiei, cumpărarea
pachetului TOF te ajută să-ţi îndeplineşti mai repede statutul de Activ. În
plus, este un instrument foarte util al prezentării şi, pe lângă reducerea
de aproximativ 80 euro faţă de preţul individual al produselor, mai
primeşti şi un bonus între 5-18%, în funcţie de nivelul din Planul de
Marketing, bonus calculat la preţul de consumator al pachetului TOF.

Succesul tău depinde doar de tine. Nu lăsa pe mâine, pe poimâine, pe
luna sau pe săptămâna viitoare! Nu aştepta momentul ideal, pentru că
întotdeauna va exista ceva care te va opri sau te va întoarce din drum.
Ia decizia astăzi! Alege Touch of Forever şi ai făcut deja primul pas
spre o viaţă mai bună.

Recomandă-l şi membrilor echipei şi încurajează-i să demareze cu
dreptul pe drumul succesului în Forever!

Rezultatele sunt extraordinare: creşterea afacerii, o viaţă mai prosperă,
o atitudine pozitivă şi optimistă şi o stare generală excelentă.

FOCUS

START DE SUCCES CU

Dacă ai participat deja la o întâlnire de oportunitate, cu siguranţă ai
auzit despre celebra cutie Touch of Forever. Ţi s-a spus, probabil, că
reprezintă pachetul de start în afacere, că merită s-o cumperi dacă vrei
să-ţi formezi propria echipă şi să-ţi construieşti o carieră de succes în
Forever.

Nimic mai adevărat! Citeşte rândurile de mai jos şi te vei convinge.

Reuneşte
cele mai

importante
produse Forever
într-un ambalaj
practic şi foarte

prezentabil.

Reprezintă
instrumentul
ideal pentru a

susţine o prezentare
de succes a
oportunităţii

Forever.

Acumulezi
direct 2 puncte

credit, ceea ce îţi

asigură califcarea

rapidă la nivelul de

Asistent Supervizor şi,

implicit, posibilitatea de

a sponsoriza oameni
noi imediat.

Achiziţionându-l,

economiseşti peste

80 Euro faţă de preţul

pe care l-ar însuma

aceste produse, dacă

le-ai cumpăra
separat.

Priveşte-l ca pe
o investiţie în

succesul tău viitor,

investiţie care se va

întoarce către tine sub

forma bonusului, pe
măsură ce-ţi
construieşti

echipa.

� Primeşti gratuit, din partea companiei, un Manual de
Produse, un Formular de Înscriere şi unul de comandă.
Aşadar, primul tău partener în afacerea Forever, pe
care urmează să-l sponsorizezi, e mai aproape decât
crezi.
� Deoarece compania a decis să vină în sprijinul
colaboratorilor săi stabilind cursul de schimb la
1 euro = 4 lei, din simpla diferenţă faţă de cursul
BNR rezultă că, achiziţionând pachetul Touch of
Forever, economiseşti peste 80 de lei, ceea ce înseamnă

un Aloe Vera Gel gratis.

TOUCH OF FOREVER

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.6
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ACADEMIA DE AFACERI

1. La un curs de schimb mediu de 4,25 RON pentru 1 Euro,
toate produsele Forever beneficiază, practic, de o reducere
de aproximativ 6%! De multe ori, dacă n-a fost informat din
timp, un nou distribuitor sau un consumator se întâlneşte cu
acest beneficiu doar atunci când completează efectiv
formularul de comandă şi trebuie să efectueze plata. El îşi
face calculele şi se aşteaptă la o valoare în lei cu peste 6%
mai mare faţă de ceea ce trebuie să plătească cu adevărat.

Această informaţie trebuie comunicată ÎNAINTE ca noul
distribuitor să ia decizia de cumpărare, pentru că va cântări,
cu siguranţă, mult în decizia lui.

2. Din diferenţa actuală de curs, comanda minimă de 50
Euro + TVA poate beneficia, practic, de transport gratuit.
Calculul e simplu: 4,25 RON (Euro mediu) - 4 RON (Euro
FLP) = 0,25 RON x 50 Euro + TVA = 14.87 RON. Costul
expedierii unui colet în ţară este de 14 RON. Este un avantaj
la care puţini se gândesc şi de aceea puţini îl exploatează.

3. Calculat la preţul de depozit, pachetul Touch of Forever
beneficiază, practic, de un discount de 87 RON, ceea ce
înseamnă mai mult decât un Aloe Vera Gel primit gratuit.

4. Dacă ar trebui cumpărat în Euro la valoarea zilei, chiar şi
produsul Aloe Lips, ar costa, la preţ de distribuitor, cu peste
0,6 RON mai mult. Aproape cât o pâine.

Comparaţiile pot continua. Analizaţi, de
exemplu, comenzile dumneavoastră personale
din decursul unei luni şi calculaţi cât economisiţi
prin acest avantaj oferit de Forever.

Dar cel mai mare câştig este, fără îndoială,
atunci când transformaţi aceste calcule într-un
argument de vânzări. Atât pentru voi, cât şi
pentru echipele voastre.

FOREVER TE AJUTĂ SĂ

ECONOMISEŞTI
Deoarece ţine cont de actuala

perioadă, dificilă din punct de

vedere economic, compania a decis

să vină în sprijinul tuturor celor care vor să-şi

dezvolte o afacere de succes. Forever menţine

pentru Euro un curs de schimb stabil de 4 RON,

mai mic decât cel comunicat oficial de BNR (folosit,

până în luna mai, pentru a calcula preţul în lei al

produselor noastre).

A păstra un curs de schimb stabil în condiţiile

deprecierii valorii leului, reprezintă un argument

solid de vânzări.

Cum? Prin comparaţii cu situaţia

anterioară. Vă invităm să analizaţi

următoarele exemple:
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Vă invităm să citiţi, în paginile care urmează, interviul pe care ni l-au
acordat Constantin & Tania Popa, Safir Manageri şi membri
President’s Club (reuneşte primii 5 distribuitori din punctul de vedere al
pc totale şi primii 5 distribuitori cu cele mai multe pc non-manageriale.
Toţi membrii President’s Club trebuie să fie calificaţi la Profit Share).

Micile secrete
ale marilor lideri

Ce v-a motivat să începeţi o
carieră în MLM? Care este
acel „de ce” care v-a ajutat
să începeţi şi să continuaţi
să urcaţi pe scara Planului
de Marketing?

Ca majoritatea celor care încep o
activitate în MLM, nu am avut o
motivaţie concretă la început.
Motivaţia a apărut mai târziu, când am
înţeles, cu adevărat, ce poate oferi
MLM-ul. Primul contact a fost cu
aproximativ 12 ani în urmă. Am fost
implicat 3 ani într-o altă companie
(care există şi astăzi în România), am
cunoscut şi Planurile de Marketing ale
altor companii, dar adevăratul MLM
l-am simţit în Forever, unde activăm şi
astăzi, din martie 2001. Cred că la
început motivul pentru care am
acceptat să lucrăm în MLM a fost deschiderea spre nou şi, în al
doilea rând, ne-au plăcut provocările. Fiecare treaptă în Planul de
Marketing a fost o provocare pentru noi, pe care am dus-o la final.

Primii paşi în network marketing sunt cei mai grei. Aţi
simţit vreodată imboldul de a renunţa? Şi, dacă da, ce
aţi făcut pentru a vă schimba atitudinea?

Nu există domeniu de activitate în care să ai parte numai de lucruri
frumoase şi uşoare. În MLM am cunoscut şi perioade foarte
frumoase şi plăcute, care au venit de la oameni, dar au fost şi
perioade mai puţin plăcute, aş putea spune chiar grele, care au venit
tot de la oameni. Dacă am simţit vreodată imboldul de a renunţa?
Nu. Pentru că noi am conştientizat tot timpul că acele greutăţi nu vin
din partea sistemului MLM, nu vin din partea companiei, ci vin din
partea oamenilor şi nu am vrut să le dăm satisfacţii. Ceea ce ne-a
determinat să înţelegem toate acestea şi să le depăşim a fost
PREGĂTIREA.

Industria MLM este încă privită cu scepticism de mulţi
oameni. În ciuda acestei percepţii generale despre
network marketing, dvs. aţi construit o echipă
puternică, numeroasă, de succes. Cum aţi reuşit acest
lucru? Ce le-aţi spus oamenilor care au confundat
această afacere cu o schemă piramidală ilegală sau au
considerat-o o înşelătorie?
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INTERVIU

Este adevărat că, la
început, s-a mai
întâmplat să ni se
spună şi lucruri din
acestea. Dar totul
se schimbă atunci
când tu reuşeşti
să-ţi „scoţi din cap”
toate acele idei.
Citind foarte multe
cărţi despre industria
network marketing-
ului am avut foarte

rapid şi răspunsurile la toate aceste obiecţii. Având răspunsurile
corecte (toate se găsesc în cărţi) şi lucrând rapid, rezultatele
personale au constituit o schimbare de imagine pentru toate aceste
cazuri.

Ca membri President’s Club şi deţinători a două cecuri
Profit Share sunteţi, incontestabil, lideri şi, prin urmare,
echipa vă copiază. Ce aţi dori ca membrii liniei inferioare
să ia ca exemplu din munca pe care o depuneţi? Ce i-aţi
sfătui să nu facă pentru a nu repeta greşelile dvs.?

Ce aş dori să le spun? Să facă ceea ce facem şi noi. Să nu
lipsească de la niciun eveniment Forever, să citească mult, să
asculte toate materialele (casete, CD-uri) referitoare la dezvoltarea
personală şi la motivaţie. Când toate acestea vor constitui o
necesitate, ca şi respiraţia, nimic nu-i va putea împiedica să ajungă
unde îşi doresc. Pentru a nu repeta greşelile pe care le-am făcut noi,
să se pregătească mai mult.

Care sunt principiile după care vă conduceţi afacerea şi
de ce credeţi că dau ele rezultate?

Principiile care privesc conducerea afacerii sunt, de fapt, principiile
care privesc persoana. O afacere reflectă persoana care o conduce.
Iată de ce oamenii de afaceri trebuie să-şi conducă afacerea, nu să
se lase conduşi de ea. Trebuie să pornim de la premisa că suntem
fondator, preşedinte şi acţionar unic al propriei noastre companii, al
firmei noastre. În continuare ne vom referi la câteva principii despre
care considerăm că ne pot spori valoarea şi care ne permit să
devenim managerul afacerii noastre, nu subordonatul ei:

1. Asumarea responsabilităţii. Tu eşti răspunzător pentru
succesul sau eşecul personal. Libertatea înseamnă
responsabilitate.

2. Îndrăzneşte să visezi. Viitorul aparţine celor care cred în
frumuseţea propriilor visuri.

3. Puterea credinţei. Schimbându-vă obiceiurile mentale din
ÎNDOIALĂ în CREDINŢĂ, totul devine posibil.

4. Curajul de a trece la acţiune. Amânarea nu este altceva
decât o moarte lentă.

5. Atitudinea este totul. Atitudinea poate fi definită drept un
filtru mental pentru gândurile noastre şi pentru perspectiva
asupra lumii.

6. Formarea obiceiurilor productive. Oamenii nu-şi hotărăsc
viitorul. Îşi hotărăsc obiceiurile, iar obiceiurile le hotărăsc
viitorul.

7. Controlul asupra emoţiilor. Controlul emoţiilor înseamnă
să le facem să lucreze pentru noi, nu împotriva noastră.

8. Pregătire pentru succes. A face puncte credit nu este o
chestiune de noroc, ci de pregătire.

9. Crearea unui echilibru în viaţă. Lipsa echilibrului
înseamnă lipsa controlului.

10. Schimbare. Pentru ca lumea să meargă mai bine, trebuie
să devenim mai buni. Pentru ca lucrurile să se schimbe,
trebuie să ne schimbăm.

Credeţi că există vreun principiu de afaceri pe care,
dacă l-am urma cu toţii, am obţine garantat succesul?

Dacă ar fi suficient numai un
principiu, toată lumea ar ajunge
mai rapid la succes. Cred că,
dacă mai mulţi oameni ar
înţelege cu adevărat cum să-şi
sporească valoarea, dacă mai
mulţi oameni ar înţelege într-
adevăr principiile care conduc
la excelenţă şi cum s-ar
schimba viaţa lor dacă ar aplica
aceste principii ale succesului,
cărora timpul le-a dovedit
valoarea, lumea ar cunoaşte o
transformare magică.

În încheiere spuneţi-ne, vă rugăm, unde vă vedeţi dvs.
şi echipa după încă cinci ani petrecuţi alături de
Forever?

Uşor de văzut dacă ai viziune şi credinţă în Dumnezeu şi uşor de
spus dacă crezi cu adevărat în ceea ce vizualizezi. La următorul
nivel şi, de ce nu, chiar mai sus. Totul este să crezi şi să nu te
îndoieşti nici măcar 1%. Alături de Forever totul este posibil.

Mult succes tuturor!

Fam. Ing. Constantin & Tania Popa
Safir Manageri

Membri President’s Club

Mulţumim familiei Popa pentru timpul acordat acestui interviu şi îi dorim
mult succes în realizarea tuturor ţelurilor pe care şi le-au propus pentru
viitor!
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un pas înainte spre nivelul de Diamant
Ai participat la Success Day pe 11 iulie? Dacă da, felicitări! Ai mai făcut un pas în drumul spre

nivelul de Diamant. Dacă nu, citeşte rândurile de mai jos. Vei vedea că ai pierdut un

eveniment important, care cântăreşte enorm în dezvoltarea ta personală.

De ce a fost atât de importantă această întâlnire? Pentru
că totul s-a concentrat în jurul succesului: succesul
Forever Living Products într-o lume măcinată de criză,

succesul Forever România între toate celelalte ţări Forever,
succesul echipei tale şi, de fapt, succesul tău. Dacă te-ai fi aflat în
sală, ai fi putut afla de la bun început, de la Dóra şi Gábor Szőcs,
Directorii Generali Forever România, că oportunitatea de afacere
pe care ne-o propune compania reprezintă cea mai sigură
investiţie pe care o poţi face, pentru că răsplata este întotdeauna
pe măsura efortului depus. Ai fi putut să simţi energia şi
entuziasmul pe care Mariana şi Silviu Ursu, Manageri şi, de
această dată, gazdele întâlnirii le-au răspândit tuturor celor
prezenţi. Ai fi putut reflecta o clipă la stilul de viaţă pe care îl duci
după discursul doamnei doctor Violeta Luca, Manager. Ţi-ai fi
dat seama, ascultându-l, că sănătatea înseamnă echilibru, iar
echilibrul de care ai nevoie poate fi asigurat de Forever. Ai fi făcut,
apoi, o călătorie în trecut alături de doamna Mihaela Bondor,
Manager, care ne-a arătat, pas cu pas, cum a reuşit să atingă
succesul şi să-şi dezvolte echipa. Ai fi învăţat de la domnul
Derzsi Sámuel, Senior Manager, cum poţi ajunge la nivelul de
Manager şi cum poţi menţine performanţa atinsă, ce înseamnă
să fii responsabil pentru propria ta afacere şi să fii tu cel care
decide cum şi cine să lucreze. Iar de la familia Daniel & Maria
Parascan, Senior Manageri, lideri ai unei echipe mari şi unite
şi un exemplu adevărat pentru toţi colaboratorii Forever, ai fi
putut afla „algoritmul” care trebuie aplicat pentru a obţine
calificarea la nivelul 3 al Raliului European de la Londra din
2010.

Gazde: Mariana & Silviu Ursu, Manageri

Angela & Ioan Sigheti, Manageri

Supervizori
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Le mulţumim tuturor speakerilor şi

gazdelor pentru timpul acordat şi

pentru eforturile depuse în pregătirea

acestui eveniment.

Cu siguranţă toţi cei prezenţi

sâmbătă, 11 iulie, în Sala Mare a

Palatului au plecat acasă mai

încrezători în propriile forţe, mai

convinşi că merită să aibă succes, mai

decişi să facă o schimbare în viaţa lor.

Unii dintre ei au simţit schimbarea chiar

acolo, pe scenă, când au fost felicitaţi

pentru calificarea la nivelurile de

Asistent Supervizor, Supervizor,

Asistent Manager sau Manager. Felicitări! Sunteţi cei

care, în vremuri tulburi, le arătaţi celorlalţi că se poate

şi că sistemul conceput de Rex dă rezultate

nemaipomenite dacă este aplicat corect.

În buna tradiţie a companiei, am muncit, dar ne-am şi

distrat. Am cântat şi am dansat alături de Lucia

Dumitrescu şi Pascal Band, ne-am bucurat alături de cei

care au câştigat la tombola evenimentului câte un bilet

la Raliul European din Londra şi ne-am antrenat pentru

acest eveniment grandios printr-un concurs de galerii pe

care, de această dată, l-a câştigat echipa Dobrogei.

Felicitări câştigătorilor şi mult succes tuturor în

dezvoltarea afacerii Forever!

Alexandra Stoica,
Departament Marketing

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Mihaela Bondor
Manager

Dr. Violeta Luca
Manager

EVENIMENT

Daniel Parascan
Senior Manager

Maria Parascan
Senior Manager

Derzsi Sámuel
Senior Manager
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Nicoleta & Florin Planea, Manageri
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Asistent Supervizori

“Cine a lipsit de la Success Day-ul din 11 iulie 2009 a pierdut întâlnirea vieţii lui!Întâlnirea cu şansa de a-şi schimba destinul, de a învăţa să viseze şi de a-şi duce laîndeplinire cele mai importante visuri. Şansa de a vedea şi de a asculta oameni desucces în Forever Living Products, oameni cu echipe mari şi frumoase, lideri care ştiusă motiveze. Toate lucrurile spuse pe scena Sălii Palatului au avut o semnificaţiespecială. Atmosfera destinsă, pozitivă, veselă şi plină de entuziasm ne-a demonstrat celmai bine că suntem în locul potrivit. Mesajul Directorilor Generali, Dóra si Gábor Szőcs,a fost din nou unul de încurajare, de întărire a încrederii că suntem parteneri cu ocompanie de succes, căreia îi pasă de distribuitorii ei şi care ştie să le onoreze succesele.Vorbitorii au fost extraordinari cu toţii! Dr. Violeta Luca a făcut un lucru grozav, pe care îlsimte orice persoană care consumă zilnic 100% produse Forever: a pus semnul egalităţiiîntre suplimente alimentare şi viaţă. Mihaela Bondor, delicată, dar puternică, a determinatmulte femei să se regăsească în povestea ei şi să-şi dorească succesul. Derzsi Sámuel,cu o forţă, un entuziasm şi un umor nebănuite, a avut un discurs de Diamant. Felicitări

Calificaţii Programului Stimulativ Sovata 2009

Asistent Manageri

Lucia Dumitrescu
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pentru reuşita de a scoate din noi forţe şi energii uitate!

Cei care sunteţi mereu nemulţumiţi şi vă plângeţi cât de

greu se face afacerea în aceste vremuri sper că aţi văzut

calificările din ultimele două luni. Oameni care au luat

prima decizie, cea de a atinge nivelul de Asistent

Supervizor, până la cei care au luat decizia de a face

carieră şi de a deveni Manageri. Cum ne aşteptam, plini

de umor şi inovatori, Maria şi Daniel Parascan ne-au

convins că trebuie să fim în avionul cu destinaţia Londra,

pentru că e nevoie de echipele noastre şi de noi acolo.

Gazdele întâlnirii, Mariana şi Silviu Ursu, au reuşit să

întreţină o atmosfera incendiară. Dragii mei, în câteva

cuvinte sau într-un DVD nu se poate retransmite emoţia

trăită de cei care am fost acolo şi am simţit că a fost o

sărbătoare unică. Propuneţi-vă să fiţi la Success Day cu

echipele voastre, alături de liderii voştri, şi să faceţi din

această zi ceea ce este cu adevărat: o zi în care ne

sărbătorim succesele!”

Cu drag,

Dr. Livia Stoenică, Asistent Manager
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EVENIMENT

Asistent Supervizori

Echipa Dobrogei, cea mai bună galerie

Următorul Success Day va avea loc pe 3 octombrie la Sala Palatului din Bucureşti. Vom avea parte deinvitaţi de onoare, speakeri de excepţie: doamna doctor Liliana Hum, Manager, Lenuţa Dreghici,Manager, Cristiana şi Eugen Dincuţă, Senior Manageri şi membri President’s Club şi, nu în ultimulrând, oaspetele nostru special, Kim Madsen, Manager Diamant în Forever Scandinavia. Gazde ne vorfi Hortensia şi Samuil Barbura, Manageri, o familie energică, entuziastă şi îndrăgostită de afacereaForever! Vă aşteptăm cu drag să sărbătorim împreună succesele unei veri fierbinţi în Forever!

Pascal Band

Tombola Raliul European Londra 2010
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Uneori avem tendinţa de a exagera
în prezentările de oportunitate
sau de produse. În mod conştient

sau nu, interlocutorii devin circumspecţi
când primesc doar informaţii pozitive, li
se fac numeroase promisiuni, iar
superlativul este folosit în exces. E bine
să fii echilibrat în prezentare, fără a-ţi

pierde, însă, entuziasmul. Şi să fii
onest. Chiar dacă onestitatea nu este
una dintre cele mai puternice tehnici
de vânzări, lipsa ei este un inamic
periculos.

A câştiga încredere e ca şi cum ai
depune bani într-o bancă. Construieşti o

relaţie încetul cu încetul. De fiecare dată
când eşti onest, amabil, când ceea ce
faci corespunde cu ceea ce spui, îţi
creşte depozitul în banca relaţiei cu
celălalt. Dacă anumite lucruri nu se
confirmă însă, dacă arăţi nepăsare, lipsă
de respect sau de loialitate, e ca şi cum
ai retrage din acest depozit.

14

ÎNCREDEREA ÎN

AFACERI
Oamenii implicaţi în procese de vânzare se situează destul de jos
pe scara credibilităţii. De ce? Pentru că publicul şi-a construit, în
timp, un “detector de minciuni” care face ca afirmaţiile de
marketing şi argumentele de vânzări să fie cântărite serios înainte
de a fi acceptate.

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.



PRIMII PAŞI
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Atunci când depozitul tău este suficient
de mare, îl poţi îndemna pe celălalt:
“Bazează-te pe mine, fă ceea ce spun.” E
ca şi cum ai cere un împrumut din
această bancă, apelând la încrederea
acumulată până atunci. Aşa se întâmplă
şi în afacerea Forever: trebuie să inspiri
siguranţă celuilalt pentru a cumpăra
produse sau a se alătura echipei tale. Şi
să depui în continuare în această bancă a
relaţiei personale, fiind întotdeauna cinstit
şi oferind şansa reală ca lucrurile să
evolueze într-o direcţie pozitivă.

Eşti onest dacă tu consumi produsele
Forever primul. Iar apoi le recomanzi cu
încredere celorlalţi, deoarece eşti convins
100% de calitatea lor. Eşti onest dacă-i
spui de la bun început unui nou
distribuitor că rezultatele financiare o să
apară fără întârziere, dar numai în

condiţiile în care
rezervă timp suficient
şi face eforturile
necesare afacerii
(altfel, atunci când
lipsa lui de implicare o
să-i menţină buzu-
narele goale, el se va
simţi trădat, chiar
dacă nu tu eşti de
vină). Eşti onest dacă
ai întotdeauna o
atitudine verticală,
cauţi soluţii pozitive la
problemele apărute,
eviţi să condamni
concurenţa, te fereşti
să-i critici pe ceilalţi
atunci când ei nu sunt
de faţă.

Există şi alte formule
de a câştiga încre-
derea. De exemplu
să-ţi recunoşti greşe-
lile din trecut. Sau să
spui pe şleau că
există un domeniu, nu
dintre cele mai impor-
tante, în care nu
excelezi. Tot ceea ce
afirmi ulterior va fi
crezut, pentru că ai
fost onest recunos-

cându-ţi o slăbiciune sau un defect.
Aceste lucruri se fac pentru a diminua
handicapul generat de toţi aceia care îşi
prezintă mesajele exagerat şi întăresc
astfel scepticismul general al clientului.
Este destul de simplu să fii onest în
marketing, dar este complicat să fii şi
crezut.

Dacă spui adevărul în proporţie de 99%,
iar 1% exagerezi sau minţi, clientul
potenţial tinde să te aprecieze conform
acelui 1%. Te poziţionează după
afirmaţia ta cea mai puţin adevărată.
Doar ştii proverbul „E de ajuns o
picătură de oţet ca să strice un butoi de
vin.”

Reţine că orice adjectiv pe care îl
foloseşti în prezentare reduce din
senzaţia de onestitate. E mai bine să vii

cu fapte în locul opiniilor. Foloseşte ca
argument numere, date, locuri sau nume
acolo unde e posibil şi credibilitatea îţi va
creşte.

În Forever Living Products avem multe
avantaje care pot câştiga încrederea
clienţilor. Calitatea produselor, de
exemplu, este una dintre cele mai
importante. Atunci când prezinţi fapte,
rezultate pozitive reale ale utilizării
produselor, câştigi instantaneu
credibilitate. Sau când dai exemple pe
care le cunoşti personal, legate de
oameni care beneficiază de venituri
substanţiale în urma eforturilor depuse. În
acest fel, Planul de Marketing devine un
instrument de lucru palpabil, nu doar o
promisiune.

Alexandru Israil
Specialist marketing

E bine să fii onest, dar nuşi modest. Clienţii nucumpără pentru căpromovarea sau argu-mentele de vânzări li seadresează. Ei cumpărăpentru că-i ajuţi să înţeleagăavantajul de a consumaprodusele şi de a se implica înafacere. Menţionează bene-ficiile reale, la ce să se aştepte(şi la ce să nu se aştepte), cumsă folosească produsele învarianta optimă, de ce merităsă investească timp şi energieîn afacere, dă-le exemple dinviaţa ta personală sau a altoraşi le vei câştiga încrederea.Respectă la adevărata eivaloare această încredere şifoloseşte-o în mod chibzuit.Pentru că, acolo unde încrederenu e, nimic nu e.
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În 2008, în Arena de Sport Papp László
din Budapesta, peste 1600 de români,
întruchipând adevăraţi „regi” ai aloei, s-

au mobilizat şi au adus acasă trofeul Spirit
Award pentru cea mai originală costumaţie.
Când Aidan O’Hare, Vicepreşedintele
pentru Europa al companiei, a anunţat ţara
câştigătoare a acestui premiu, galeria
României a fost însufleţită de ropote de
aplauze, strigăte de bucurie şi îmbrăţişări.
Primul pas fusese deja făcut. Echipa
noastră demonstrase că, atunci când eşti
însufleţit de scopuri comune, orice este
posibil.

Forever ne provoacă şi de această dată
cu o competiţie inedită: să creăm un
concept de ţinută şi slogan care să
reprezinte echipa Forever România la

Raliul European de anul viitor de la
Londra. Ce presupune acest lucru? În
primul rând trebuie să ştiţi că puteţi lucra
la acest concept singuri sau alături de
echipe.

Câştigătorii vor fi desemnaţi în cadrul
următorului Success Day, pe 3
octombrie, şi vor fi premiaţi cu un sistem
home cinema performant, pe care să-l
folosească împreună cu echipa.

Doar împreună, acţionând ca o echipă
unită şi puternică, vom aduce acasă
trofeul Spirit Award, transformând astfel
Raliul European din Anglia într-o întâlnire
de neuitat!

16 Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

Numărătoarea inversă pentru Raliul European de
la Londra a început şi mulţi dintre dumneavoastră
aţi luat deja decizia de a fi pe Wembley Arena
anul viitor în martie.

CONCURS

Ce trebuie să faceţipentru a câştiga?
�� Să creaţi sau să alegeţi o ţinutăvestimentară reprezentativă pentruechipa ţării noastre, de bună calitate şila un preţ accesibil pentru a putea fiachiziţionată uşor de toţi participanţii laRaliu.

�� Să furnizaţi şi soluţia tehnică defabricare a ţinutei pentru un numărmare de persoane, în timp util pentruca toţi participanţii să intre în posesiaei.

�� Să concepeţi un slogan sugestiv şisuficient de scurt încât să poată fireţinut şi reprodus cu uşurinţă departicipanţii la Raliu şi să defineascăechipa Forever România.
�� Să trimiteţi, la adresa de e-mailoffice@foreverliving.ro fotografii sauimagini filmate cu ţinuta şi sloganulpână la data de 21 septembrie. Nu uitaţisă menţionaţi datele dumneavoastră decontact.

FOLOSEŞTEŢI CREATIVITATEA PENTRU

LONDRA

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

pc noi/buc = 0.063

pc noi/bax = 0.945

pc noi/buc = 0.210

pc noi/bax = 0.840
Relaxation 
Shower Gel

pc noi/buc = 0.137

pc noi/bax = 1.650

Forever Lean

pc noi/buc = 0.072

pc noi/bax = 1.08

Relaxation Massage Lotion

pc noi/buc = 0.019

pc noi/bax = 1.140

Avocado Face & Body Soap

Aroma Spa Collection

pc noi/buc = 0.076

pc noi/bax = 1.140

Relaxation Bath Salts

MMuulltt ssuucccceess!!
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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: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444
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 iulie
România & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI
Ileana & Ion Alexe Bucureşti Nicoleta & Emanuel Timişan
Ioan Ciora Călineşti Oaş Varga Csaba & Viorica
Viorica Enache Constanţa Niculina & Viorel Ciuchea
Anca & George Ene Slatina Domnica & Sorin Ilinca
Emanuel & Elena Enescu Mangalia Georgica Radu
Camelia & Petrică Grădinaru Fălticeni Niculina & Ion Asaftei
Elena Ionescu Constanţa Gabriela & Nicolae Lilios
Maria & Victor Lie Făgăraş Simona & Marius Pop
Constantin Lupu Bucureşti Florica Dincă
Elena Mandoiu Băileşti, DJ Janeta & Stancu Vlad
Dumitra & Constantin Neagu Făgăraş Maria & Victor Lie
Ileana Plimbătoiu Slatina Anca & George Ene
Simona & Marius Pop Făgăraş Ionel & Aneta Ganea
Georgica Radu Mangalia Didina Tudose
Daniela & Dumitru Sabou Şimleul Silvaniei, SJ Rodica & Ghiţă Codoban
Ion & Anica Smădu Buzău Carmen & Vasile Smădu
Tincuţa Surdu Craiova Marcela & Ion Şerban
Udrescu Gheorghe Piatra-Olt, OT Ileana Plimbătoiu

MANAGERI SPONSORI

Marinela & Renato Goldiş Craiova Nicoleta & Florin Planea

Felicitări şi familiei Bucurel & Gyöngyike Ghirdă pentru
calificarea la programul stimulativ pentru Întâlnirea

Managerilor de la Sovata

Maria & Cristian Nicula Slatina Viorica & Dumitru Luca

Natalia & Gheorghe Untaru Balş, OT Gabriel Staicovici
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TOP 10 în funcţie de pc
non-manageriale realizate
în luna iulie

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Daniel & Maria Parascan
2. Violeta & Dumitru Luca
3. Daniela & Ion Epure
4. Carmen & Gabriel Larion
5. Constantin & Tania Popa

6. Marcela & Ion Şerban
7. Marinela & Renato Goldiş
8. Cristina & Gheorghe Farcaş
9. Zenovia & Cătălin Riglea
10. Niculina & Viorel Ciuchea

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna
iulie (locul din luna precedentă)

1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Daniel & Maria Parascan (4)
3. Camelia & Daniel Dincuţă (2)
4. Maria Pop (3)
5. Petru & Emilia Truşcă (7)
6. Vajda Katalin (5)
7. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (6)

8. Ramona & Dorin Vingan (8)
9. Mircea & Dana Olariu (12)
10. Marilena & Teodor Culişir (13)
11. Marcela & Ion Şerban (15)
12. Constantin & Tania Popa (9)
13. Doina & Dănuţ Hanganu (16)
14. Smaranda Sălcudean (11)

15. Elena & Virgil Angelescu (14)
16. Derzsi Sámuel & Etelka (nou)
17. Carmen & Gabriel Larion (18)
18. Mariana Iuga (nou)
19. Marinela Tuţuleasa (20)
20. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (nou)

TOP 10 în funcţie de pc
ale noilor distribuitori realizate
în luna iulie
1. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
2. Ioana Antohi
3. Constantin & Tania Popa
4. Elena Valentina Ionescu
5. Laura & Dan Tatic

6. Maria & Adrian Arghir
7. Varga Csaba & Viorica
8. Adriana Simion
9. Niculina & Viorel Ciuchea
10. Viorica & Marcel Cismaru

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
Smaranda Sălcudean
Szabó József & Marika
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
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

(Clasamentul îi include doar pe cei care şi-au realizat statutul de Activ în luna iulie acumulând 1 pc în
nume personal şi cel puţin 3 pc de la Noi Distribuitori înscrişi personal care nu au atins încă nivelul de
Asistent Supervizor.)




