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Mesajul Fondatorului Companiei

Uneori, când mă aşez la birou să scriu acest mesaj, îmi ia

un timp să găsesc tema de discuţie potrivită. Totuşi, luna

aceasta am atât de multe să vă povestesc, încât trebuie

să decid ce să las pe data viitoare. Luna trecută toţi angajaţii de la sediul central au fost agitaţi

şi ocupaţi cu Super Raliul. Pentru companie este cel mai important eveniment al anului şi, deşi

ne-am dezvoltat foarte mult de-a lungul ultimilor ani, tot noi ne ocupăm de toate detaliile

organizării acestei întâlniri. Sunt sigur că există şi alte moduri de a o organiza, iar un

consultant ne-ar sfătui să delegăm o companie specializată în organizarea de evenimente, să

ne eliberăm de efortul pe care îl presupun aceste detalii. Dar dacă am face asta, tocmai

pentru că am delegat pe altcineva să se ocupe, n-am mai şti cum vă numiţi atunci când vă

întâmpinăm, de ce tip de cameră aveţi nevoie, care este zborul cu care aţi călătorit sau nivelul

din Planul de Marketing pe care l-aţi atins.

Mesajul meu actual se concentrează în jurul importanţei pe care trebuie să o acordăm micilor

detalii cotidiene dacă vrem ca la sfârşitul lunii, trimestrului, anului sau decadei să putem

spune că am avut succes. Am observat că există lideri de top în compania noastră care

discută zi de zi cu oamenii, comercializează produsele, privesc filmele referitoare la companie

şi susţin discursuri la întâlniri. Contactul zilnic întreţinut cu membrii echipelor prin Facebook,

Twitter sau My FLP Biz îi ajută să-şi dezvolte afacerea şi mai mult. Acest gen de lider este

întotdeauna energic şi creşte constant. La polul opus se află cei care tind să neglijeze

detaliile, iar în final îşi văd afacerea eşuată.

La începutul lunii trecute am participat la un Raliu extraordinar! Am lansat câteva produse

incredibile, ne-am sărbătorit realizările şi ne-am simţit minunat în fiecare clipă a întâlnirii. Vă

mulţumesc din suflet tuturor acelora care v-aţi calificat şi aţi muncit cu sârg timp de un an

pentru a câştiga acest stimulent. Vă invit pe toţi să repetaţi experienţa şi anul viitor. Iar pe cei

care încă n-aţi fost prezenţi la această întâlnire, vă îndemn să vă stabiliţi de acum obiectivul

de a participa la Super Raliu şi să-l scrieţi pe hârtie, apoi să-i motivaţi pe cei din echipa

voastră, să-i ajutaţi şi pe ei să îşi stabilească obiectivele … şi să vă transformaţi visul în

realitate!

Cu mulţi ani în urmă, când călătoream destul de des între Arizona şi Utah, nu pierdeam nicio

ocazie să mă opresc la Bryce Canion, unul dintre cele mai frumoase locuri de pe pământ.

Eram de fiecare dată uimit de peisajele acestui canion ca de o minune a naturii. Cam tot

atunci am stabilit că unul dintre obiectivele mele este să ajut milioane de oameni din toată

lumea să se relaxeze în acest loc magic. Astăzi sunt încântat să vă anunţ că Forever Resorts

a primit de curând privilegiul de a gestiona această staţiune de primă clasă. La fel ca Forever

Living, Forever Resorts creşte, se dezvoltă şi suntem extrem de încântaţi că am putut adăuga

această staţiune portofoliului nostru.

Câteodată mă gândesc la cât suntem de norocoşi şi la succesele nemaipomenite cu care ne

putem mândri, iar dacă ar veni cineva să mă întrebe de ce cred că am realizat atât de multe,

i-aş răspunde printr-un citat pe care l-am mai rostit de multe ori: „Riscă mai mult decât cred

oamenii că este precaut, iubeşte mai mult decât cred unii că este înţelept, visează mai mult

decât sunt alţii convinşi că e practic şi aşteaptă-te la mai mult decât îşi imaginează ceilalţi că

e posibil.”

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?
Pentru informaţii referitoare la:
�companie, produse, site - la
adresa de e-mail
office@foreverliving.ro, cu menţiunea
“În atenţia Departamentului
de Marketing”.
�utilizarea produselor - la
numărul de fax 021 222 89 24 sau
la adresa de e-mail
office@foreverliving.ro, cu menţiunea
“În atenţia medicilor
consultanţi ai companiei”.
Răspunsurile vor fi trimise în cel mult
48 de ore, prin e-mail sau fax (în
funcţie de modul în care aţi făcut
solicitarea). Acest serviciu este
disponibil numai pentru distribuitorii
companiei, prin urmare, vă rugăm
să menţionaţi numărul
dumneavoastră de identificare în
cuprinsul solicitării. Informaţiile
despre utilizarea produselor nu se
dau prin telefon.
�procesarea înscrierilor şi a
comenzilor - la adresa de e-mail
office@foreverliving.ro, cu menţiunea
“În atenţia Departamentului
AS400”.
� înregistrarea fiscală,
emiterea şi plata facturilor de
bonus, fişele bancare - la
adresa de e-mail
office@foreverliving.ro, cu menţiunea
“În atenţia Departamentului
de Contabilitate”.

CUM POT AFLA BONUSUL
LUNAR?
�Bonusul Recapitulativ al lunii
precedente poate fi vizualizat pe
www.foreverliving.com. Pentru
detalii, adresaţi-vă Managerului
superior sau sediului central din
Bucureşti, la adresa de e-mail
office@foreverliving.ro, cu
menţiunea În atenţia
Departamentului AS400.
�Prin SMS la numărul 0745 072
689. Structura SMS-ului: user
parola bonus despărţite de un
singur caracter spaţiu. Bonusurile
lunii precedente vor fi afişate
începând cu data de 15 a lunii
viitoare. Detalii sunt
disponibile în numărul din
august 2008 al Revistei
Forever.

SUCCESS DAY
Următorul Success Day va
avea loc pe 3 octombrie la
Sala Palatului din Bucureşti.

Aşteptaţi-vă

la mai mult
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Mesajul Directorilor Generali

Ce ai face în acest moment, dacă ai şti că nu mai ainiciun fel de limitări? Unde ai trăi, cum ar arăta casa ta,
la ce nivel s-ar afla astăzi afacerea ta? Cum ţi-ai descrie echipa perfectă?
Fiecare dintre noi avem răspunsuri diferite, pentru că fiecare ne dorim lucruri diferite şi ne
reprezentăm altfel existenţa ideală. Şi totuşi viaţa poate fi exact aşa cum ţi-o imaginezi, după
ce înţelegi că tu însuţi creezi realitatea în care trăieşti. Tu croieşti drumul pe care mergi.
Înainte ca vârful pantofului tău să atingă pământul, faci să apară o nouă cale. Îţi modelezi
propria şansă. Universul este nelimitat, viaţa este inepuizabilă – de ce ar fi limitate doar
opţiunile tale? Totul este posibil, dar ai acces numai la ceea ce crezi că eşti în stare să obţii.Imaginează-ţi următoarele luni ca pe un flux nesfârşit de miracole. Ştii ce-ţi va ajuta dorinţele
şi ţelurile să devină realitate? Nu e de ajuns faptul că vezi deja succesul, nici faptul că ai
încredere deplină în metafora miracolelor. Ceea ce face visurile să prindă contur concret este
disponibilitatea ta pentru schimbare, capacitatea de a ţine pasul cu ritmul în care se produc
toate transformările, toate mutaţiile timpului şi lumii în care trăim. Forever Living Products este
o companie de avangardă, de aceea a fost dintotdeauna locul de întâlnire al celor care
îndrăznesc să ia cu asalt viitorul. Este o elită a oamenilor pentru care schimbarea reprezintă
o provocare a inteligenţei, a creativităţii. Pentru vulturii Forever schimbarea înseamnă mai
mult decât o deviză. Este un mod de a trăi la mari înălţimi, de a acţiona, de a reuşi continuu.

Am venit acasă din Dallas, oraşul care a găzduitanul acesta Super Raliul Internaţional Forever, cuun premiu foarte important pentru noi toţi, trofeul culocul al nouălea în lume în ce priveşte vânzările.Este al cincilea an consecutiv când Forever LivingProducts România obţine încă un premiu valoros,trofeul de Excelenţă în finanţe şi operaţiuni.Felicitări şi aprecieri sincere atât fiecărui colaboratoral companiei noastre, indiferent de aportul pe carel-a avut în obţinerea acestui rezultat al ţării noastre,cât şi angajaţilor companiei. Voi sunteţi cei care
faceţi diferenţa. Felicitări pentru ceea ce aţi reuşit să realizaţi până acum şi pentru hotărârea
de a vă mobiliza toate resursele şi toată energia ca să cucerim noi culmi ale succesului.Adevăraţii lideri ştiu soluţia pentru a menţine în echilibru o afacere - ascensiunea, schimbarea
asumată, care ne devine motivaţie şi aliat. Adevăraţii lideri se reinventează permanent,
deoarece acesta e singurul mod de a progresa.
Vă dorim inspiraţia, energia şi curajul de a fi chiar schimbarea pe care o dorim în lume,

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

Fiţi chiar schimbarea pe
care o doriţi în lume

Mesajul Fondatorului
Companiei &
Mesajul Directorilor
Generali
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MENŢINEREA
TRIGLICERIDELOR LA
VALORI NORMALE

� trigliceridele sunt stocate în celule
grase din diferite părţi ale corpului şi
constituie rezerva de energie a
organismului, deci avem nevoie de ele,
dar cu măsură.
� hipertrigliceridemia creşte riscul de
boală cardiovasculară, mai ales prin
asocierea sa cu: obezitatea, diabetul
zaharat, fumatul, alimentaţia inadecvată,
lipsa activităţii fizice, consumul de
alcool.

CONTROLUL TENSIUNII
ARTERIALE

Acţiunea tensiunii arteriale crescute
asupra pereţilor vaselor de sânge duce
la o îmbătrânire prematură a lor, deci la
ateroscleroză. În afara vaselor de
sânge, hipertensiunea duce la
îngroşarea muşchiului inimii, la
îmbolnăvirea rinichilor, la pierderea
vederii. Atât prin valorile sale, cât şi prin
asocierea cu alţi factori de risc,
hipertensiunea determină un risc
crescut de boală cardiovasculară.

Hipertensiunea arterială:

� nu doare, deci poate evolua ani de
zile până să fie diagnosticată;
� îmbolnăveşte încet şi sigur;
� se poate manifesta direct cu ocazia
unui accident vascular cerebral, infarct

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

SINDROMUL METABOLIC
CE ESTE

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.
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Foarte important

Obiectiv:

Valorile trigliceridelor serice sub

150 mg/dl

Obiectiv:

� tensiunea arterială sistolică

<130 mmHg;

� tensiunea arterială diastolică

<85 mmHg

� renunţaţi la fumat;
� nu mai folosiţi zahăr pentru a
îndulci mâncarea;
� evitaţi produsele de patiserie,
dulciurile, ciocolata, îngheţata;
� consumaţi grăsime în cantităţi
de maximum 70-90 mg/zi;
� preparaţi mâncarea fiartă sau
înăbuşită, nu prăjită;
� folosiţi la mâncare uleiuri cu
puţine grăsimi (în special uleiul
de măsline);
� evitaţi slănina, carnea de porc,
pieliţa de la carnea de pasăre;
� mâncaţi fructe proaspete şi
legume;
� folosiţi în mod constant, ca
parte din stilul dvs. de viaţă,
următoarele produse Forever:
Aloe Vera Gel, Garlic-Thyme,
Arctic-Sea Omega 3, Aloe
Blossom Herbal Tea, Forever
Active Probiotic.

Paşi de urmat

Continuarea din numărul

trecut al revistei Forever
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STIL DE VIAŢĂ

miocardic sau ruptură de aortă. Tocmai
de aceea, hipertensiunea arterială
trebuie depistată şi tratată la timp.

CREŞTEREA
COLESTEROLULUI BUN

� HDL colesterol sau “colesterolul bun”
ajută la găsirea şi recuperarea LDL

colesterolului sau “colesterolul rău” şi îl
duce înapoi la ficat pentru a fi
metabolizat;
� Se ştie că o scădere cu 1% a HDL
colesterol poate duce la o creştere a
riscului de boală cardiovasculară cu 2-
3%;
� Scăderea HDL colesterol este
întâlnită frecvent la persoanele care au
şi hipertrigliceridemie.

MENŢINEREA GLICEMIEI
ÎN VALORI NORMALE

Excesul de zahăr în sânge duce, în
timp, la apariţia diabetului zaharat, care
este un duşman chiar mai periculos
decât hipertensiunea şi la fel de

silenţios. El duce la un proces de
îmbătrânire precoce şi extinsă a tuturor
vaselor din organism şi a nervilor,
afectând organe ca inima, ficatul,
rinichii, ochii, creierul, etc.

Riscul cardiovascular rămâne crescut
dacă nu controlaţi valorile glicemiei,
chiar dacă vă controlaţi toti ceilalţi
factori de risc cardiovascular!

Să nu omitem faptul esenţial că, în
combaterea sindromului metabolic, nu
există un anume tratament medica-
mentos. Totul ţine de dorinţă şi de
acţiunea personală profundă, în
sensul schimbării stilului de viaţă.

Recitiţi totul cu atenţie! Uitaţi-vă în
oglindă! Sunt lucruri care se văd şi
au nevoie de o schimbare! Sunt
lucruri care nu se văd şi trebuie
schimbate!

Dr. Violeta Luca, Manager

5foreverliving.com

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.

Forever Living Products nu este răspunzătoare pentru conţinutul
articolelor scrise de distribuitori.

� renunţaţi la fumat;

� hipertensiunea e o boală ce
trebuie tratată toată viaţa, odată
ce a fost diagnosticată!
� limitaţi-vă consumul de sare la
<6 grame pe zi. Toate alimentele
conţin o cantitate de sare, mai
ales mezelurile sau brânzeturile.
Sarea poate fi înlocuită la
prepararea mâncărurilor cu mărar,
pătrunjel, cimbru, usturoi etc.
� continuaţi scăderea în greutate
şi exerciţiile fizice: ele singure pot
duce la scăderi uşoare ale
valorilor tensiunii.
� consumaţi în mod constant,
ca parte a stilului dvs. de viaţă,
următoarele produse Forever:
Aloe Vera Gel, Aloe Blossom
Herbal Tea, Garlic-Thyme,
Ginkgo Plus, Forever Lean,
Garcinia Plus.

Paşi de urmat

� renunţaţi la fumat (fumatul
scade HDL colesterolul);
� revedeţi recomandările
precedente referitoare la regimul
alimentar, exerciţii fizice! Toate şi
fiecare în parte vă vor ajuta să
creşteţi colesterolul bun!
� consumaţi în mod constant,
ca făcând parte din stilul dvs.
de viaţă, următoarele produse
Forever: Aloe Vera Gel, Aloe
Blossom Herbal Tea, Garlic-
Thyme, Arctic-Sea Omega 3,
Absorbent C.

Paşi de urmat

� dacă aveţi o glicemie între
100-110mg/dl, continuaţi să
faceţi exerciţii fizice, să scădeţi
în greutate şi să vă alimentaţi
conform recomandărilor ante-
rioare;
� consumaţi în mod constant,
ca parte din stilul dvs. de
viaţă, următoarele produse
Forever: Aloe Vera Gel, Aloe
Blossom Herbal Tea, Fields of
Greens, Garlic-Thyme, Forever
Active Probiotic, Garcinia
Plus, Arctic-Sea Omega 3,
Absorbent C.

Paşi de urmat

Obiectiv:

Creşterea HDL colesterolului,

numit şi “colesterolul bun” peste

40 mg/dl la bărbaţi şi peste 50

mg/dl la femei.

Obiectiv:

Glicemia <100mg/dl
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NU ÎNTÂRZIA
SUCCESUL ŞI FĂ

DIFERENŢA
Super Raliul de anul acesta a fost o experienţă incredibilă pentru toţi colaboratorii români

prezenţi în Dallas, precum şi o nouă ocazie de a înţelege că secretul succesului în afacerea
Forever este să iubeşti, să respecţi oamenii şi să ajuţi cât mai multe persoane să-şi împlinească

visurile. România este pe locul 9 în topul celor mai bune ţări Forever la nivel mondial. Este un succes
care ne face pe toţi mândri de munca serioasă şi devotată a distribuitorilor noştri, dar şi o excelentă
oportunitate de a ţinti mai sus şi de a demonstra adevărata valoare a echipei noastre. Felicitări
tuturor pentru acest rezultat! Vă invităm să citiţi, în paginile următoare, câteva dintre gândurile celor
care au participat la acest eveniment.

„Am fost printre cei peste 3.500 de
colaboratori Forever care au

avut privilegiul de a fi prezenţi şi anul
acesta la Super Raliul din Dallas,
Texas. Recunoaşteri, spectacol,
lansare de produse, speech-uri
motivaţionale, vizită la Aloe Vera
of America, fabrica unde se
procesează gelul de aloe şi,
bineînţeles, dacă este Dallas,
este petrecere western la
Southfork Ranch, unde am
învăţat noi paşi de dans, am
vizitat ferma şi, desigur, mi-am
sărbătorit ziua de naştere în mod
inedit, deoarece Rex Maughan
ne-a oferit şi de această dată
distracţie la maxim! Am plecat
apoi, împreună cu colegii noştri,
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EVENIMENT

la Silver Post Raliu, în staţiunea Lake
Tahoe din Nevada, o locaţie absolut
superbă, unde vezi America cu alţi
ochi. Am fost din nou răsfăţaţi de Rex cu
cazare într-un hotel de 5 stele, am făcut
o plimbare cu elicopterul deasupra
staţiunii şi am avut parte de un
spectacol grandios. Am servit cina pe
iaht şi am privit minunatul apus al

soarelui pe Lake Tahoe, ne-am jucat,
ne-am plimbat, dar cel mai important
este ceea ce am învăţat de la liderii de
succes din Franţa, Brazilia, Venezuela,
India, Filipine. Am învăţat că fără o
schimbare de atitudine nu se poate
schimba nimic în bine în viaţa nimănui!
Ştim că nu este ceva nou, dar dacă am
auzit acest lucru de foarte multe ori şi

nu am făcut nimic în acest sens până
acum, atunci este cazul să facem o
SCHIMBARE pentru a putea face
DIFERENŢA.”

Maria şi Daniel Parascan,
Senior Manageri,

Membri President’s Club

„În copilărie am avut ocazia, într-o
vizită, să privesc un neasemuit

tablou. Diferit. Era alcătuit din imagini
mici, fiecare cu semnificaţie proprie,
dar, întregite, formau un peisaj mistic.
Post Raliul îl percepem ca pe o scenă

completă din viaţa noastră de parteneri
cu Forever Living Products. Fiecare zi,
fiecare moment a fost unic prin valorile
primite, iar cele 11 zile petrecute în
SUA creează un tablou inestimabil al
entuziasmului, energiei, forţei umane.

Autor, pictor, creator a milioane de
tablouri unicat: REX MAUGHAN.”

Carina si Sebastian Iacătă,
Soaring Manageri,

Membri President’s Club
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Recunoaştere specială la nivelul de peste 5000 pc
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„Sunt lucruri care ne atrag atenţia, ne
stârnesc curiozitatea sau repre-

zintă o provocare. Dar, în acelaşi timp,
există în viaţa noastră lucruri sau locuri
care ne cuceresc inima. În urmă cu
doisprezece ani, a vizita Statele Unite
era doar un vis, o dorinţă la care nu
aveam soluţie. De unsprezece ani
vizitez America şi o cunosc aşa cum
mulţi ar dori să o cunoască! Cele mai
frumoase oraşe (New York, Los
Angeles, San Francisco, San Diego,
Phoenix, Dallas, Houston, Las Vegas).
Cele mai deosebite puncte de atracţie
turistică (Disneyland, Manhattan,
Golden Gate, Alcatraz, Centrul Spaţial
NASA, Southfork Ranch). Cele mai
deosebite hoteluri de 5 stele. Acesta
poate fi chiar VISUL tău sau doar unul
dintre visurile pe care le ai! Nu uita:
Este unul dintre cele 10 moduri prin
care compania te răsplăteşte pentru

activitatea desfăşurată într-un an.
Locurile nu sunt limitate, nu eşti în
competiţie cu nimeni, doar cu tine
însuţi. Îţi va deschide orizontul! Dacă
spui că iubeşti această companie,
niciodată nu o vei cunoaşte deplin,
decât dacă vei ajunge pe plantaţii, la
Aloe Vera of America în Dallas sau la
Sediul Central din Scottsdale, Arizona.
Vrei să vezi cum se comportă cei din
conducerea companiei în calitate de
gazde? Rex Maughan, Gregg Maughan,
Aidan O’Hare, Navaz Ghaswala? Se
comportă natural, cu modestie şi
răbdare, oferind atenţie şi dragoste
necondiţionată oricărui membru al
echipei. Indiferent din ce ţară vii şi ce
culoare are pielea ta, vei fi tratat cu
multă grijă şi respect. Sunt multe lucruri
pe care le putem „importa” şi aduce în

România, dar ATMOSFERA UNUI
RALIU INTERNAŢIONAL este mai
greu de împachetat şi pus în bagaje.
Înregistrările, pozele, cuvintele sunt o
imagine palidă a ceea ce înseamnă cu
adevărat un asemenea eveniment. Nu
a trecut decât o treime din timpul de
calificare pentru Raliul de anul viitor.
Vom merge împreună în Denver,
Colorado, şi la San Francisco, dacă îţi
doreşti şi-ţi propui. Îndrăzneşte, nu-ţi
limita posibilităţile, nu-ţi face calcule
care să-ţi acopere doar plata facturilor
şi ratele la bancă. Fă-ţi calcule pentru o
existenţă excepţională. Cum? Oferind
altora o existenţă excepţională! Zilnic,
cu entuziasm, cu speranţă, cu credinţă!”

Maria Pop,
Soaring Manager

„Ploaie de lumini, muzică, artificii,
galerii, entuziasm, un nou prilej de

apreciere pentru echipa României, o
confirmare a muncii depuse de toţi
consilierii Forever din ţara noastră. Am
realizat încă o dată în ce constă calitatea
de lider: să fii atent la problemele celor

din jur şi să-i ajuţi să le depăşească. Să
fii modest, să fii de încredere, să ai poftă
de muncă, dar şi de distracţie, să rămâi
în suflet "forever" copil, chiar dacă
oglinda are altă opinie, să fii entuziast,
să fii un catalizator pentru cei din jur,
dornic de a face totul mai bine. Pentru că

era nevoie ca toate aceste calităţi să fie
exprimate sintetic, ele au fost concen-
trate într-un singur cuvânt: Rex."

Carmen şi Gabriel Larion,
Senior Manageri,

Membri President’s Club

8
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EVENIMENT

„Fiecare întâlnire interna-
ţională are ceva special în

ea. Anul acesta am fost marcaţi de
câteva lucruri: de bucuria care se
revarsă din belşug pentru noi, din
inima lui Rex, de entuziasmul şi
forţa Braziliei, de hotărârea şi
viteza celor din Africa, de
altruismul celor din Scandinavia,
de programul şi modul de
desfăşurare a evenimentului, de
noua fabrică de îmbuteliere de la
Aloe Vera of America. Dar o
hotărâre s-a născut şi în inima
noastră: aceea ca, începând cu

raliul din Denver 2010, să fim
împreună cu cel puţin o
familie calificată din echipa
noastră la acest eveniment,
iar numărul acestora să
crească în fiecare an!
Dragilor, de acolo se vede
adevărata dimensiune a
parteneriatului nostru! Împre-
ună cu voi totul se schimbă în
mai bine."

Cristiana & Eugen Dincuţă,
Senior Manageri,

Membri President’s Club

„Rex îşi respectă
totdeauna pro-

misiunile şi îşi răsfaţă
colaboratorii. Putem fi
mai mulţi pe aceste
superbe meleaguri,
pentru că, aşa cum a

spus Gregg, mai sunt succese de
experimentat, vieţi de atins cu Forever.
Vă dorim din inimă să ajungeţi acolo!”

Emilia şi Petru Truşcă,
Soaring Manageri,

Membri President’s Club

„Căldura şi atenţia gazdelor
noastre, condiţiile de ca-

zare, organizarea şi desfăşura-
rea evenimentelor ne-au depăşit
aşteptările. Ne-am întors acasă cu
sufletul plin de bucurie, împlinire,
încredere în viitor alături de acest
superb fenomen global Forever
Living Products, generat de acest
minunat OM, Rex Maughan.
Creşterile din ultimul an, previ-
ziunile următorului şi viitorul au
împins compania spre o nouă

dezvoltare şi ne-au invitat să
fim părtaşii acesteia. Reacţiile
liderilor din întreaga lume au
venit prompt: necesitatea
dezvoltării afacerii fiecăruia
prin dezvoltare personală şi
implicare. Noi, românii, am
reînvăţat de la liderii ţărilor

campioane, de parcă nu ştiam din
istorie, că UNIREA este cheia succesu-
lui lor. Cei care ne vom uni în acţiune,
ne vom instrui, ne vom împărtăşi
experienţa şi vom avea un mesaj
comun vom forma nucleul care va
menţine România în elita lumii.
Succes!”

Elisaveta şi Alexandru Pocaznoi,
Soaring Manageri,

Membri President’s Club

foreverliving.com

Lake Tahoe - staţiune de lux de la graniţa statelor California şi Nevada
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„Ne-am simţit extraordinar
în compania celor câteva

mii de distribuitori din întreaga
lume, într-o locaţie demnă de toate
aprecierile. Au fost clipe de neuitat, în

care am acumulat, am învăţat,
ne-am distrat, momente pe care nu
multe companii le pot oferi
colaboratorilor. O menţiune specială
pentru un fenomen din care avem

foarte multe de învăţat şi
la care trebuie să ne
gândim cu seriozitate -
este vorba despre ascen-
siunea fantastică a multor
ţări sărace, cu un nivel de
trai sub medie - Brazilia,
Angola şi alte ţări din
Africa. Iată ce se poate
realiza alături de compania
din care suntem mândri că
facem parte. Aşteptăm cu
nerăbdare Super Raliul din
Denver, Colorado, 2010.”

Marilena şi Teodor Culişir,
Soaring Manageri

„Afost o întâlnire plină de entu-
ziasm şi efervescenţă. Am trăit

încântarea să fiu atât de aproape şi să
pot schimba păreri cu vulturi care
zboară atât de sus în Forever şi cu cei
din staff-ul american direct implicaţi în
organizarea evenimentului. În calitate
de reprezentantă a Europei la Con-
cursul de machiaj Miss Sonya World
am avut parte de cea mai încântătoare
experienţă din viaţa mea. Nici acum
nu-mi vine să cred ce poate face
Forever dintr-un om obişnuit. Nu sunt
Miss Sonya World, acest loc a
revenit reprezentantei Forever din
America de Sud. Dar am obţinut locul

I, de care sunt foarte mân-
dră, şi am fost tratată ca o
regină! Post Raliul Tradiţi-
onal, unde am avut onoarea
de a-l avea drept ghid pe
însuşi Rex Maughan, a fost
un moment prielnic pentru a
înţelege de ce acest OM şi
această companie au un
asemenea succes. Căldura
şi iubirea cu care Rex face
fiecare lucru mărunt... şi,
ca să nu credeţi că sunt
doar vorbe, iată una dintre
numeroasele întâmplări
care susţine afirmaţia de

Aidan O’Hare & Cynthia Hampton - Gazdele Super Raliului
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„Este greu să prezinţi evenimente
atât de mari în câteva cuvinte.

Deşi nu am fost la prima noastră vizită

în Statele Unite, compania Forever
Living Products a continuat să ne
surprindă şi de data aceasta. Am trăit

totul cu foarte mari emoţii, în
cadrul unui eveniment ce a
beneficiat de o organizare la
cel mai înalt nivel. De la un

Raliu la celălalt învăţăm tot mai mult ce
înseamnă a dărui şi nu numai a avea.
Am văzut, la Aloe Vera of America,
noua linie tehnologică cu o produc-
tivitate mult mărită şi complet robo-
tizată. Ni s-a oferit tot ce a fost mai

frumos, inclusiv o seară de
neuitat la Southfork Ranch.
Mulţumim conducerii companiei
din America şi Directorilor Gene-
rali Forever România!”

Constantin şi Tania Popa,
Safir Manageri,

Membri President’s Club

mai sus: după o zi întreagă de vizite şi
mers cu autocarul, Rex ne-a împărţit
personal cheile de la camerele de
hotel, ca să nu mai stăm la rând în faţa
recepţiei (şi eram peste 200 de
persoane). Am fost atât de impre-
sionată, încât aveam lacrimi în ochi!
Avem în faţa noastră un model demn
de urmat!”

Paula Vasilescu,
Manager

EVENIMENT

foreverliving.comF O R E V E R | România & Republica Moldova | septembrie 2009 | 125



Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.12

Seria interviurilor cu membrii President’s Club continuă, în acest număr al
revistei, cu întrebările la care ne-au răspuns Camelia şi Daniel Dincuţă, Safir
Manageri. Vă invităm să aflaţi, din paginile următoare, cum au pornit ei
afacerea şi ce anume le-a adus succesul de care se bucură astăzi în Forever.

MICILE SECRETE

ALE MARILOR LIDERI

Pentru foarte mulţi dintre colaboratorii
Forever, Camelia şi Daniel Dincuţă repre-
zintă deja un brand. Foarte mulţi v-au
cunoscut la nivelul actual şi îşi imaginează
probabil cu greu că şi dumneavoastră aţi
pornit de la cel de Nou Distribuitor.
Povestiţi-ne puţin despre perioada de
început: cum aţi întâlnit această opor-
tunitate şi cum aţi reuşit să faceţi lucrurile să
meargă?

Suntem oameni obişnuiţi, care în urmă cu
opt ani căutam o soluţie pentru problemele
grave de sănătate cu care ne confruntam.
Mulţumesc de fiecare dată colegei mele
Mihaela Dumitru şi doamnei Elena Angelescu,
care au încercat să mă convingă să accept
provocarea Forever şi nu au renunţat, chiar
dacă eu eram destul de sceptică şi
neîncrezătoare. Atunci când am avut nevoie au
fost lângă mine şi m-au ajutat. Ne-am înscris
doar pentru consumul de produse, dar după
trei luni am văzut rezultate concrete care ne-au
convins de calitatea acestora. Pentru că am
rămas consumatori fideli eram plătiţi lunar cu
mici bonusuri, care ne-au atras atenţia şi am
început să studiem mai mult Planul de
Marketing. Ne-am propus să mai câştigăm încă

un salariu din această colaborare, pentru a ne
putea permite să consumăm cât mai multe
produse. Am înţeles că cele mai importante
câştiguri nu vin din vânzare directă, ci din
multiplicare, ajutând cât mai mulţi oameni
să-şi dezvolte propria afacere, iar acest lucru
ne-a dat curaj, speranţă şi multă împlinire. În
opt luni am ajuns Manageri, am renunţat la

vechile noastre activităţi şi, împreună, am
început să muncim cu multă pasiune,
implicându-ne tot mai mult în construcţia
echipelor celor care au acceptat să ne fie
colaboratori.

Cum percepeţi activitatea în domeniul
Multi-Level Marketing în prezent?
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S-au schimbat multe lucruri în ultimii ani, dar
acum trăim într-o perioadă în care singura cale
de a supravieţui este să iubim schimbarea şi
s-o folosim în avantajul nostru. Din punctul
nostru de vedere acum este mai uşor să faci
Forever. Numărul locurilor de muncă este în
declin, nicio slujbă nu mai este sigură, sunt
atâţia oameni care au nevoie de un venit
suplimentar, mulţi cunosc beneficiile plantei
aloe, societatea este din ce în ce mai
bolnavă… o mulţime de motive pentru a ne
elibera de teama care ne paralizează şi nu ne
lasă să acţionăm în fiecare zi aşa cum ar
trebui.

Dacă ar fi s-o luaţi acum de la început aţi
merge pe acelaşi drum? Ce aţi face diferit?

Categoric, da! A fost şi este şansa vieţii
noastre! Ne pare rău că am înţeles atât de
greu, că am pierdut destul de mult timp la
început şi pe traseul acestui drum
recunoaştem că au fost multe probleme care
ne-au deviat atenţia şi ne-au încetinit ritmul, de
aceea nu ne-am putut focaliza aşa cum am fi
vrut asupra obiectivelor pe care ni le-am
propus.

Cum arată o zi obişnuită din viaţa Safir
Managerilor Camelia & Daniel Dincuţă? Care
sunt produsele dumneavoastră favorite?
Dar cele pe care le folosiţi zilnic?

În fiecare dimineaţă mulţumim lui Dumnezeu
pentru această oportunitate, suntem
recunoscători pentru toate schimbările radicale
pe care le vedem în viaţa noastră, pentru
familia pe care o avem, pentru cei doi băieţi
care se bucură alături de noi de stilul de viaţă

Forever, pentru casa în care locuim, pentru
libertatea pe care o avem în fiecare clipă! În
general, în prima parte a zilei ne ocupăm de
problemele organizatorice ale familiei, iar
după-amiaza ne concentrăm pe activitatea
Forever: două, trei întâlniri de oportunitate,
party-prezentări sau prezentări la sală în
Bucureşti şi în multe alte oraşe ale ţării. Ne-am
dat seama că, pentru a rămâne în echilibru,
este nevoie să alocăm în egală măsură timp şi
atenţie celor mai importante domenii ale vieţii:
credinţa, familia, sănătatea, prietenii şi
afacerea. Făcând Forever, reuşim această
performanţă. Pentru a avea energie şi putere
consumăm gelul de aloe sub toate formele, în
fiecare zi, alături de suplimente, fără să facem
economie. Toate produsele ne plac, le-am
îndrăgit şi nu mai putem concepe viaţa fără ele.

În Network Marketing auto-dezvoltarea
este factor cheie pentru succes. Ce faceţi
pentru a învăţa şi a vă dezvolta continuu şi
ce-i sfătuiţi să facă pe cei care sunt încă la
început?

În această afacere o condiţie esenţială pentru a
avea succes este să fii deschis, receptiv la
schimbare şi să accepţi că ai permanent
nevoie de auto-instruire. Pe acest drum fiecare
dintre noi se va transforma şi va progresa,
dacă va lua această muncă în serios, ca pe o
profesie, nu ca pe o joacă. Pregătirea nu
începe cu ceea ce faci, ci cu ceea ce crezi.
Dacă noi credem că succesul de mâine
depinde de ceea ce facem astăzi, vom trata
diferit ziua de astăzi. Cu toţii ne dorim ceea ce
au oamenii de succes, dar nu toţi suntem
dispuşi să plătim preţul pe care l-au plătit ei
pentru a ajunge acolo.

Care este cea mai importantă trăsătură a
unui lider de succes în afacerea Forever?

Anul acesta am avut şansa de a sta mai mult
timp în preajma lui Rex Maughan în perioada
Post Raliului Tradiţional din America pentru că
a călătorit alături de noi în autocar şi avion, în
toate locurile vizitate. Ne-am dat seama că
forţa acestui gigant vine din pasiunea
nestăvilită pe care o are pentru ceea ce face şi
dragostea sinceră pentru oameni. Credem că
acesta este modelul ideal pentru fiecare lider
care doreşte să aibă succes în Forever.
Dacă-i iubim necondiţionat pe oamenii din jurul

nostru, investind în ei multă încredere,
devotament şi dăruindu-le cu generozitate
afecţiune, încurajare, înţelegere şi multă
apreciere, vom atrage ca un magnet, fără alte
eforturi, oameni valoroşi care-şi vor descoperi
potenţialul şi se vor dezvolta, depăşindu-ne
aşteptările. Din această PASIUNE se nasc
entuziasmul care ne ţine atitudinea la cote
înalte, răbdarea care ne ajută să aşteptăm
roadele muncii noastre, perseverenţa pentru a
rezista atunci când credem că nu funcţionează
şi curajul de a acţiona în fiecare zi cu bucurie şi
multă încredere.

În încheiere, ce le transmiteţi tuturor
colaboratorilor Forever care doresc să se
bucure de acelaşi succes pe care îl aveţi
dumneavoastră?

Bucuraţi-vă în fiecare zi şi folosiţi şansa de a-i
ajuta pe cei din jur să-şi transforme visurile în
realitate. Implicaţi-vă cu inima în tot ceea ce
faceţi, concentraţi-vă pe nevoile şi problemele
celorlalţi şi arătaţi-le disponibilitatea şi dragos-
tea voastră. Dăruiţi fără să pretindeţi nimic în
schimb şi răsplata va fi mult mai mare decât vă
puteţi imagina!

Cu multă dragoste,

Camelia şi Daniel Dincuţă,
Safir Manageri,

Membri President’s Club

Le mulţumim Cameliei şi lui Daniel Dincuţă
pentru timpul acordat şi le dorim ca toate
proiectele în care se vor implica pe viitor să le
aducă succes şi împlinire!

INTERVIU
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Pentru a avea progrese remarcabile în
Forever, nu mai este suficient să fii
bun cunoscător al produselor şi al

Planului de Marketing. Afacerea cu care te
ocupi acordă prioritate oamenilor, echipei din
care faci parte, clienţilor tăi potenţiali, univer-
sului social în mijlocul căruia trăieşti şi din
care poţi recruta viitori distribuitori. De aceea,
pe lângă imaginea produselor şi afacerii
Forever, imaginea ta personală contează enorm.

Fiecare acţiune, fiecare cuvânt, fiecare
element din proiecţia personalităţii tale este
semnalat, înregistrat şi judecat de cei din
jurul tău. Ai două opţiuni: să laşi lucrurile în
voia sorţii, sperând că oamenii vor înţelege
mesajul pe care vrei să-l comunici sau să
preiei controlul procesului, trimiţând mesajele
dorite conform unui plan precis.

Atunci când faci marketing pentru produsele
Forever, acţionezi intenţionat: elaborezi
strategii; le implementezi conform calen-
darului stabilit; faci prezentări de produs sau
de oportunitate; acţionezi aşa cum ai stabilit
împreună cu Sponsorul; măsori efectele şi
adaptezi procesele în consecinţă. Atunci de
ce să laşi marketingul propriei persoane la
voia întâmplării?

Majoritatea oamenilor vor să fie acceptaţi
pentru ceea ce sunt, vor să trăiască în
realitate, fără să joace teatru. Este firesc.
Problema apare, însă, atunci când, din
cauza unei comunicări defectuoase,
incomplete sau în necunoştinţă de cauză,
ceea ce vrei tu să comunici drept
caracteristică a personalităţii tale nu
coincide cu ceea ce ajunge la receptor.

Iată câteva lucruri pe care oamenii le iau în
calcul atunci când te apreciază şi te
definesc ca persoană:

Proverbul “Nu haina îl face pe om” se aplică
mai mult în afara mediului de afaceri. Pentru
fiecare dintre evenimentele Forever precum
prezentările de produs sau de oportunitate,
Success Day, instruirile regionale, Întâlnirea
Managerilor sau President’s Club, modul în
care te îmbraci transmite un mesaj. Există
multe reguli de conduită vestimentară în
afaceri. Putem să ne amintim câteva: dacă
nu eşti sigur de circumstanţele întâlnirii,
îmbracă-te mai conservator decât normal;
încearcă să fii cel puţin la fel de bine

ÎMBRĂCĂMINTEA

MARKETINGUL
PROPRIEI PERSOANE
Pe măsură ce înaintăm în era consumului, procesele de marketing
şi vânzare devin tot mai complexe. Oferta este din ce în ce mai
largă, oamenii mai informaţi, posibilităţile de a achiziţiona produse
şi servicii sunt tot mai extinse. În aceste condiţii, pentru a avea
succes în calitate de om de vânzări, e bine să nu neglijezi niciun
aspect al muncii tale.
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îmbrăcat ca şi cei cu care te vei întâlni; nu
purta lucruri care-ţi identifică convingerile
personale până nu eşti sigur că persoana cu
care te întâlneşti împărtăşeşte aceleaşi
gânduri cu tine; potriveşte-ţi îmbrăcămintea
cu situaţia în care te vei afla (de ex. nu purta
o rochie de seară la o întâlnire de zi precum
Success Day sau nu veni în blugi şi tricou
atunci când faci o prezentare de
oportunitate); evită combinaţiile de culori
nepotrivite.

Sunt opţionale şi complet nefuncţionale –
singura lor menire este să transmită un
mesaj. De aceea, aici trebuie să fim foarte
atenţi. Ştim exact ce mesaj transmite un lanţ
gros de aur la gâtul unui bărbat sau un ceas
foarte scump la mână? Este un semn al
succesului sau un mod de a compensa o
lipsă de încredere în sine? Există multe
reguli şi aici, însă una generală spune că e
bine să porţi ceva mai puţine bijuterii decât
media celor cu care te întâlneşti. Astfel, eşti
poziţionat ca serios, focusat şi motivat,
atenţia ta fiind îndreptată mai mult către a
ajuta decât a impresiona pe cei cărora le
transmiţi un mesaj, mai ales dacă acesta
este legat de vânzări.

Încrederea ta în produsele şi afacerea
Forever cântăresc greu în evaluarea pe
care un client potenţial o face înainte de a
lua decizia de achiziţie. Ea se construieşte
şi se etalează şi prin obiectele care te
însoţesc, de aceea e bine să fie personalizate
cu afacerea pe care o reprezinţi. Agenda,
pixul, ceasul de mână, geanta pentru laptop,
cutia pentru cărţi de vizită, insigna pe care o
porţi – atunci când faci o prezentare sau ai
o întâlnire de afaceri; rucsacul, umbrela,
şapca, tricoul, trusa personală sau de

întreţinere atunci când călătoreşti; crema de
protecţie solară, cremele pentru piele şi faţă
sau produsele de îngrijire personală atunci
când pleci în vacanţă. Toate transmit
mesajul încrederii tale în Forever.

Este curat? Este decorat Forever? Atunci când
e parcat, îi instalezi parasolarul personalizat
Forever? Ai expus numărul tău de telefon
pentru afaceri? Gândeşte-te la automobil ca la
un instrument de promovare, remarcat de
multă lume. Câţi ar putea fi clienţii tăi?

Prietenii, rudele, persoanele pe care le inviţi
în casa ta pentru prezentări, oamenii din
universul tău social vor fi expuşi la mesajul
încrederii tale în Forever atunci când în
baie, bucătărie sau sufragerie vor întâlni
produse având marca ta preferată. Chiar şi
prezenţa plantei Aloe vera transmite un
mesaj pentru că, în ansamblu, Forever a
devenit un stil de viaţă.
În acelaşi timp, un birou dedicat afacerii
este o vitrină în care-ţi expui convingerile,

de la calendarul de perete şi postere şi până
la cărţile din bibliotecă, suportul de pahar,
un mouse pad sau un bloc-notes. Toate
devin instrumente de vânzare atunci când
sunt remarcate de clienţi.

Despre marketingul propriei persoane sunt
multe lucruri de spus. Este un proces pe
care îl remarci la tot pasul, fie că e voluntar
sau nu. De câte ori un râs prea zgomotos
sau chiar iritant te-a făcut să încadrezi
personajul într-o anumită categorie, cu toate
că, poate, individul avea un caracter
ireproşabil? Ce mesaj trimite o persoană
care participă la o prezentare (care de fapt e
o întâlnire de afaceri) şi aduce cu ea un
miros neplăcut? Cum caracterizezi un
bărbat a cărui strângere de mână este
moale şi neînsoţită de contactul vizual?

Dacă foloseşti strategii de marketing pentru
a-ţi promova personalitatea şi atributele
pozitive, vei descoperi o cale sigură spre
succes. Pe de altă parte, dacă le foloseşti
pentru a manipula, pentru a-ţi face un
portret care nu-ţi aparţine, pentru a te afişa
drept persoana care nu eşti şi nici nu poţi
deveni, vei fi dezamăgit. Vei descoperi, ca şi
în afaceri, că un marketing strălucit nu are
valoare fără un produs de calitate. Şi eşti
sortit insuccesului.

Alexandru Israil
Specialist marketing

CASA ŞI BIROUL

AUTOMOBILUL

OBIECTELE CARE TE ÎNSOŢESC

BIJUTERIILE

A fi atent cu marketingul personal nu
înseamnă să te schimbi ca individ. Natura
ta de bază se păstrează oricum. Ceea
ce-ţi propun este schimbarea modului în
care comunici, a felului în care-ţi proiectezi
imaginea, în care emiţi semnale şi trimiţi
mesaje. Una este să reacţionezi la stimulii
din jurul tău, alta este să le răspunzi
voluntar şi controlat. În fiecare zi faci mii
de acţiuni intenţionate, cu scopul de a
obţine ceea ce vrei de la alţii. Fă-o în mod
organizat, conform regulilor pe care ţi le
stabileşti singur, precum şi a celor pe care
le-a stabilit societatea în care trăieşti, şi vei
vedea că o nouă lume a oportunităţilor se
va deschide în faţa ta.
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NOUTĂŢI

Am aflat cu bucurie că în luna aprilie 2009 orice comandă în
valoare de peste 80 de Euro câştigă dreptul de a intra în

Tombola Iepuraşului şi am decis imediat să particip. La Success Day
mi-am auzit numele printre câştigători şi m-am bucurat mult,
deoarece premiul nici nu putea fi mai potrivit. Locul meu de muncă
presupune ore întregi de stat în picioare, iar la finalul fiecărei zile mă
simţeam foarte obosită, aveam dureri în zona genunchilor şi a
gambelor şi nici nu se mai putea pune problema să am energie
pentru treburile casnice. Pantofii Masai Barefoot Technology pe care
i-am câştigat în cadrul tombolei au venit la momentul potrivit pentru

mine. De la primele purtări am simţit
un efect pozitiv asupra întregului
organism: pe lângă faptul că mi-au
corectat postura şi au reuşit să mai
preia din presiunea asupra articu-
laţiilor, seara nu mă mai simt atât de
obosită, ba chiar mai am energie
pentru treburile gospodăreşti.

Roşu Viorica,
Asistent Manager

DARUL POTRIVIT LA
MOMENTUL
POTRIVIT

NOUA VERSIUNE A
POLITICILOR COMPANIEI

Începând de la 15 septem-
brie intră în vigoare noua
versiune a Politicilor Com-
paniei, cu următoarele mo-
dificări:

� Capitolul 2 – Definiţii,
articolul 2.4 – „…
Distribuitorul achiziţionează
produsele direct de la unul
dintre centrele de distri-
buţie a produselor compa-
niei, la preţul de depozit
sau la NDP (New Distri-
buitor Pricing – Preţul de
Nou Distribuitor), în
funcţie de nivelul atins în
Planul de Marketing.”

� Capitolul 3 – Garan-
ţia, returnarea şi
răscumpărarea pro-
duselor, articolul 3.6
– „…Dacă valoarea
produselor returnate depă-
şeşte 4 pc, toate Bonusurile, profitul NDP
(New Distributor Pricing – Preţul de Nou
Distribuitor) şi Punctele Credit obţinute de
linia sponsorială superioară a Distribuitorului
pe baza acestor produse pot fi retrase.”

� Capitolul 4 – Structura bonusurilor
articolul 4.8 – „Un Nou Distribuitor nu

primeşte bonus până
când nu atinge nivelul
de Asistent Supervizor.”
articolul 4.9 – „Toţi
distribuitorii vor primi
profit NDP (reprezentat
de diferenţa dintre Preţul
de Nou Distribuitor şi
preţul de depozit), pe
baza produselor achizi-
ţionate de Noii Distribuitori
sponsorizaţi personal.”

� Capitolul 9 – Progra-
mul Stimulativ de Merit,
articolul 9.2.2. – „Pentru
participarea la excursiile
obţinute ca urmare a
calificării la anumite progra-
me stimulative, inclusiv nive-
lurile de 1.500 p.c. şi 2.500
p.c la Super Raliul FLP şi
Post Raliu, Distribuitorul care
este singur pe Formularul de
Înscriere sau al cărui parte-
ner nu poate participa, are

dreptul de a alege să fie însoţit de o altă
persoană majoră, care îndeplineşte
condiţiile necesare pentru a fi Distribuitor.
Excursiile oferite pentru calificarea la
nivelurile de Safir, Diamant-Safir, Dublu-
Diamant şi Triplu-Diamant sunt acordate
Distribuitorului calificat şi perechii acestuia.
Regulile prezentate mai sus privind

alegerea unei alte persoane însoţitoare se
aplică şi în această situaţie.”

� Capitolul 12 – Politica de responso-
rizare, articolul 12.2. – „Distribuitorul
responsorizat va porni de la nivelul de Nou
Distribuitor şi va cumpăra produse la Preţul
de Nou Distribuitor (NDP – New Distributor
Pricing) sub noul Sponsor.”

� Capitolul 13 – Procedurile de
comandă, articolul 13.1. – „… Toţi cei aflaţi
la nivelul de Nou Distribuitor vor cumpăra
produsele la preţ NDP (un preţ cu 15% mai
mic decât preţul recomandat de vânzare).
După ce Noul Distribuitor achiziţionează
produse în valoare de cel puţin 2 pc în două
luni calendaristice consecutive, va putea
cumpăra produsele la preţ de depozit (un
preţ cu 30% mai mic decât preţul
recomandat de vânzare). Diferenţa dintre
NDP şi preţul de depozit aferentă acestor 2
pc va fi plătită Sponsorului direct.”

Data implementării Preţului de Nou Distr-
ibuitor (NDP) va fi anunţată ulterior.

Noua versiune a Politicilor Companiei este
disponibilă în centrele de distribuţie Forever,
precum şi pe internet, la adresa
www.foreverliving.com – secţiunea
„Descărcări”.

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.



F O R E V E R | România & Republica Moldova | septembrie 2009 | 125 17foreverliving.com

� 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 august
România & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI

Ingrid Anastasescu Bucureşti Iuliana Zacreţchi
Cătălina Băitanu Iaşi Carmen & Gabriel Larion
Florea & Adriana Bouleanu Craiova Aurica Barbu
Daniela & Dragoş Calina Filiaşi, DJ Tincuţa Surdu
Marian & Carla Dicianu Brăila Valentin Niţu
Ionuţ Dragu Timişoara George & Cornelia Mihai
Mihaela Drăguşanu Bicaz, NT Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Surie & Negivet Ibram Eforie-Nord Georgeta Pătru
Alin Nuta Timişoara Ionuţ Dragu
Lavinia & Roxian Nuta Craiova Alin Nuta
Georgeta Pătru Constanţa Mirela & Mircea Guran
Adela Popescu Târgu-Jiu Florentina Bălaşa
Rácz Csilla Miercurea-Ciuc Csiszér Elémer & Erzsébet
Adriana Simion Iaşi Constantin & Tania Popa
Lucia & Victor Teleanu Râşnov, BV Violeta & Nicolae Scurtu
Vizi Irén Miercurea-Ciuc Rácz Csilla

MANAGERI SPONSORI

Gabriel Staicovici Craiova Marinela & Renato Goldiş

Aurica Barbu Râmnicu-Vâlcea Eugenia & Ion Petrică-Lixandru

Nicoleta & Gheorghe Epure Slatina Maria & Cristian Nicula

Maria Grosu Suceava Alina Pavel

Lăcrămioara Lungu Suceava Alina Onceriu

Alina Onceriu Suceava Maria Grosu

Alina Pavel Suceava Costel Creţu

Eugenia & Ion Petrică-Lixandru Râmnicu-Vâlcea Lavinia Poenaru
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TOP 10 în funcţie de pc
non-manageriale realizate
în luna august

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Daniel & Maria Parascan
2. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
3. Violeta & Dumitru Luca
4. Costel Emanoil Creţu
5. Cristina & Gheorghe Farcaş

6. Marinela & Renato Goldiş
7. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
8. Niculina & Viorel Ciuchea
9. Doina & neculai Iordache
10. Zenovia & Cătălin Riglea

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

1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Daniel & Maria Parascan (2)
3. Maria Pop (4)
4. Camelia & Daniel Dincuţă (3)
5. Vajda Katalin (6)
6. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu (20)
7. Petru & Emilia Truşcă (5)

8. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (7)
9. Ramona & Dorin Vingan (8)
10. Mariana Iuga (18)
11. Mircea & Dana Olariu (9)
12. Marilena & Teodor Culişir (10)
13. Smaranda Sălcudean (14)
14. Constantin & Tania Popa (12)

15. Elena & Virgil Angelescu (15)
16. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (nou)
17. Kele Mónika (nou)
18. Aurel & Cornelia Durigă (nou)
19. Iuliana Mirela Popescu (nou)
20. Cristiana & Eugen Dincuţă (nou)

TOP 10 în funcţie de pc
ale noilor distribuitori realizate
în luna august
1. Cristina & Gheorghe Farcaş
2. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
3. Constantin & Tania Popa
4. Ioana Antohi
5. Aurica Barbu

6. Maria & Adrian Arghir
7. Georgeta Stanciu
8. Liliana Năforniţă
9. Gabriel Staicovici
10. Lăcrămioara Lungu

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 august 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.)




