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Mesajul Fondatorului Companiei

Uneori mă uit împreună cu soţia mea Ruth la meciurile de

fotbal studenţesc transmise la televizor. Ne plac spectacolul

şi competiţia acestui sport, iar când se întâmplă să ţinem cu

aceeaşi echipă putem spune că am avut o seară minunată.

Din când în când, totuşi, mai aruncăm câte o privire şi la aşa numitele emisiuni reality show. Ştiţi

despre ce este vorba: acel gen de show în care un grup de oameni este izolat într-o casă cu scopul

de a-i face pe concurenţi să se denigreze şi să se trădeze între ei, pentru ca în final să câştige cel

care rămâne ultimul în casă. Pare, la o scurtă privire, că acela care câştigă este cel mai egoist, rău

şi dezagreabil dintre toţi. Mai există un alt gen de emisiune în care unui norocos sau unei

norocoase i se dă şansa să-şi aleagă partenerul de viaţă în 12 ore – lăsând, bineînţeles, şi spaţiu

pentru reclame.

Nu vă faceţi griji. Nu sunt pe cale să încep apologia industriei TV contemporane, vreau să subliniez

doar cât e de important să faci afaceri în lumea concretă, nu în alte realităţi. Nu există nimic real în

scenariile pe care producătorii TV le creează. Un individ rău şi egoist nu se va bucura de succes

în lumea reală decât pe termen scurt. Succesul pe termen lung se bazează pe felul în care ştim să

ne gestionăm relaţiile. Cam la fel stau lucrurile şi în cazul tinerei fete puse faţă în faţă cu 12 bărbaţi:

i se dau doar câteva informaţii despre ei şi are la dispoziţie o zi pe un catamaran în Hawaii pentru

a lua una dintre cele mai importante decizii din viaţa sa. Însă pentru a stabili şi menţine o relaţie

solidă este nevoie de efort susţinut, aşa cum se întâmplă şi atunci când ne luăm responsabilitatea

de a deveni Sponsori.

Fiecare dintre noi va sponsoriza pe cineva la un moment dat, iar decizia de a deveni colaborator

Forever depinde numai de entuziasmul cu care l-aţi contaminat pe noul membru şi de aşteptările

pe care le-aţi trezit în el. În lumea televiziunii ar fi foarte uşor: ai sponsoriza un superstar şi l-ai

neglija, nu l-ai ajuta niciodată să creeze un plan de afaceri, să-şi facă lista de prospecţi sau să-i

arăţi cum să lucreze, nu l-ai ajuta deloc cu primele prezentări de produse. Nu l-ai scoate la

restaurant de ziua lui, însă el tot ar deveni un Manager Diamant, cu 12.500 p.c. încă din primele

şase episoade. În realitate ştim cu toţii că lucrurile stau diferit. Ni se cere să investim tot timpul şi

energia în succesul noului membru din echipa noastră şi să fim dispuşi să-i fim alături şi la bine şi

la rău. Nu există scurtături, editări sau duble în lumea reală. În lumea reală ni se cere să ne facem

treaba bine din prima încercare. Nu să fim perfecţi, dar să ne facem treaba bine.

Puterea pe care o au relaţiile mi s-a reconfirmat la Super Raliul din Dallas. A fost un privilegiu să

petrec timpul cu voi din nou, să reînnodăm legăturile şi să aflu despre succesele şi provocările

voastre. Sper ca toţi cei care aţi luat parte la acest eveniment să vă fi simţit minunat. Acum facem

tot ce putem pentru a trimite minunatele produse noi către voi. Sunt încântat că am stabilit şi tema

Forever a anului următor: „Fă tu diferenţa!” Este o mare provocare pentru noi, un memento clar

pentru a reuşi să ne concentrăm asupra valorii pe care o dăm vieţii oamenilor atunci când ne facem

treaba bine. Totodată, vreau să felicit sincer FLP Brazilia, numărul 1 în topul ţărilor Forever.

Să aveţi o lună minunată! 2009 deja îşi ia zborul. Aceasta este o oportunitate de succes fără

precedent. Nu o pierdeţi şi nu uitaţi: responsabilitatea noastră este să ne asigurăm că reality show-ul

pe care Forever îl filmează este unul care confirmă realitatea, nu care o deformează.

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 21 noiembrie la
Sala Palatului din Bucureşti.

Un Reality-Show al

adevărului?

De tine depinde
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Mesajul Directorilor Generali

Se spune că norocul îi ajută pe cei îndrăzneţi. V-aţigândit vreodată ce înseamnă cu adevărat asta? Să fieoare vorba de bunjee jumping sau de a sări cu paraşuta de la 10.000 de metri? Sau departiciparea la sporturi extreme, de confruntarea cu situaţiile în care sfidăm un marepericol şi ne creşte adrenalina?

Prea puţin probabil. Există desigur şi genul de curaj al pilotului de formula unu. Dar nucred că lor le promite proverbul că vor fi ajutaţi. Norocul conspiră pentru a-i sprijini peoamenii care îndrăznesc chiar în conjuncturi cotidiene, aparent nespectaculoase. A fi
curajos nu înseamnă doar să te arunci în foc pentru a salva pe cineva dintr-un incendiu.
A fi curajos înseamnă şi a acorda prezentului toate şansele să-ţi modeleze un viitor
excepţional. A fi curajos înseamnă şi a primi toate provocările pe care le aduc un scopnou, o strategie nouă de lucru, un detaliu ce reprezintă motorul unei adevărate revoluţii.
Este momentul adevărului. Haideţi să ne privim în oglindă. Şi fiecare dintre noi să seîntrebe: „Sunt curajos? Sunt printre cei pe care norocul îi ajută?” Dacă răspunzi dintr-orăsuflare „Da” înseamnă că te numeri printre cei care se bucură de fiecare programstimulativ Forever. De fiecare nouă propunere, fiecare nou instrument care ne este pusla dispoziţie. Aşa că eşti probabil printre cei care au aderat fără ezitare la soluţiaingenioasă a sistemului NDP. Înseamnă că eşti printre cei care i-au intuit din prima clipăpotenţialul dinamic.

Eşti omul care nu aşteaptă să vadă cum merg lucrurile cu alţii şi abia apoi îşi porneştepropriile resorturi. Tu pui umărul de la începutul începutului şi faci noua strategie sămeargă la maximum. Eşti omul care nu are nevoie de asigurări şi reasigurări că metodaaceasta poate să dea un impuls nemaipomenit afacerii tale, echipei pe care o ai, noilor
distribuitori, încurajaţi să sponsorizeze din prima secundă. Tu eşti o dovadă vie căinovaţia aceasta face să urce fulgerător entuziasmul oamenilor, curba vânzărilor, aînscrierilor, a prosperităţii personale şi de grup.

Este momentul adevărului. Te-ai privit în oglindă. Te-ai întrebat: „Sunt curajos? Sunt
printre cei pe care norocul îi ajută?” Chiar dacă ai ezitat cam mult sau ai răspuns un picstânjenit „Nu” avem o veste bună pentru tine. Curajos nu este cel căruia nu-i esteniciodată teamă, ci acela care triumfă mereu asupra fricii sale. Aşa că aminteşte-ţi înfiecare zi, în fiecare dimineaţă: „Norocul îi ajută pe cei îndrăzneţi.”

Vă dorim să acordaţi prezentului toate şansele pentru a vă modela un viitor excepţional!

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

Norocul îi ajută
pe cei îndrăzneţi

Mesajul Fondatorului
Companiei &
Mesajul Directorilor
Generali

Relansează-ţi afacerea cu
NOUL SISTEM NDP

Opţiunea noastră este
SUCCESUL

FOREVER CALCIUM
suplimentul ideal pentru
oase puternice

Micile secrete ale
marilor lideri

Puterea exemplului
personal

NOUTĂŢI

INFO
FOREVER

Calificările
lunii septembrie

22--33

66--99

1100--1111

1122--1133

1144--1155

1166

1177

1188--1199

44--55



Dacă răspunsurile nu te mulţumesc, nu fi
descurajat! În această toamnă, Forever îţi
aduce o veste nemaipomenită, care-ţi va
oferi cu siguranţă o nouă perspectivă
asupra afacerii, revoluţionară şi dinamică.

Ţi-am stârnit deja
curiozitatea?
Vrei să afli despre ce
este vorba?

Ei bine, începând din 1 octombrie 2009 este
operaţional şi în România şi Republica
Moldova sistemul NDP, conceput special
pentru dezvoltarea rapidă şi uşoară a
afacerii tale Forever. Sistemul NDP este o
schimbare majoră în Planul de Marketing,
care va reprezenta un avantaj pentru toţi
distribuitorii Forever datorită posibilităţii de
noi câştiguri şi de consolidare a afacerii prin
acordarea dreptului de a sponsoriza Noi
Distribuitori, indiferent de nivelul ocupat în
Planul de Marketing.

Eşti curios să afli mai multe detalii despre
acest sistem, dar şi despre avantajele sale
directe asupra creşterii afacerii tale? Iată
câteva informaţii esenţiale:

Cum se aplică în
practică Sistemul NDP?

Începând cu 1 octombrie 2009, toţi
colaboratorii Forever aflaţi la nivelul de
Nou Distribuitor, precum şi cei care
semnează Formularul de Înscriere după
data de 1 octombrie, vor cumpăra
produsele conform noului sistem NDP,
la preţ de NDP.
Ei vor achiziţiona produsele la acest
preţ până când vor atinge nivelul de
Asistent Supervizor cumpărând în
nume propriu produse în valoare de 2
p.c. în maximum două luni calenda-
ristice consecutive.
Calificarea Noului Distribuitor la nivel de
Asistent Supervizor se va putea realiza
prin acumularea comenzilor personale
ale acestuia sau prin acumularea
comenzilor Noilor Distribuitori sponso-
rizaţi de acesta.
Începând din 1 octombrie, şi Noii
Distribuitori vor putea înscrie şi
sponsoriza Noi Distribuitori.
Profitul NDP se va plăti lunar, împreună
cu bonusurile, pentru toţi distribuitorii,
indiferent de nivel. Aşadar, şi Noul
Distribuitor va beneficia de Profit NDP
de la Noul Distribuitor înscris şi
sponsorizat de acesta.
ATENŢIE! Un Nou Distribuitor se poate
califica la un nivel superior şi prin
comenzile efectuate de „noua echipă”.
Totuşi, acesta va cumpăra în continuare
produsele la preţ NDP până când va
achiziţiona personal (la preţ NDP) 2 p.c.
în 2 luni calendaristice consecutive.
Orice comandă efectuată la preţ NDP
de către un distribuitor (indiferent de

nivelul acestuia în Planul de Marketing)
va atrage de la sine plata profitului NDP
la sponsorul direct (indiferent de nivelul
acestuia).

Care este avantajul
major al sistemului
NDP?

Poţi înscrie şi sponsoriza persoane noi
în echipa ta, chiar dacă nu ai atins încă
nivelul de Asistent Supervizor, şi poţi
obţine Profit NDP după acestea,
învăţându-le, la rândul tău, să profite din
plin de avantajele noului sistem NDP.
Rezultatul? Echipa şi afacerea ta vor
creşte spectaculos.

Tu ce ţi-ai propus pentru afacerea ta în
următoarea perioadă? Analizează, cântăreşte
şi alege singura variantă care ţi se potriveşte:
succesul alături de Forever. Este şansa ta să
te bucuri de un nou început cu forţe
proaspete!

Sistemul NDP înseamnă, de fapt, o investiţie
în viitor, în succesul afacerii tale pe termen
lung! Rezultatul aşteptat în urma implemen-
tării sistemului este o creştere substanţială a
afacerii Forever, aşa cum s-a întâmplat în
ţările unde NDP a fost deja introdus. Între ele,
Statele Unite şi Marea Britanie au avut un
succes deosebit. Urmează România, aşa că fii
activ în continuare, fii deschis la schimbări,
beneficiază de ele şi nu uita: Decizia îţi
aparţine!

Suntem alături de tine, pentru că
TU FACI DIFERENŢA!

Îţi dorim mult succes!

Aşa cum bine ştim cu toţii, toamna este anotimpul recoltei, este vremea când culegem roadele a
ceea ce am semănat peste vară. Acordă-ţi câteva momente şi reflectează asupra următoarelor
întrebări:

Eşti mulţumit de evoluţia afacerii tale Forever din ultima perioadă?

Consideri că ai fi putut lucra mai eficient pentru a obţine rezultatele dorite?

Ce aspecte ale activităţii tale crezi că pot fi îmbunătăţite?

Cum vezi abordarea afacerii tale în viitor?

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.4

RELANSEAZĂŢI AFACEREA CU

NOUL SISTEM NDP
(New Distributor Pricing)

Sistemul NDP are 2 componente
majore:

1. Preţul NDP
un preţ cu 15% mai mic decât PRV (Preţul

Recomandat de Vânzare);

2. Profitul NDP
diferenţa dintre Preţul NDP şi Preţul de

Depozit reprezintă Profitul NDP, care se

plăteşte întotdeauna Sponsorului direct.
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1. ÎNTREBARE: În luna octombrie sponsorizez un Nou
Distribuitor care face o comandă în valoare de 0,8 pc. În
luna noiembrie, Noul Distribuitor face o comandă de 1,5
pc. Începând de când poate să cumpere produsele la
preţ de depozit?
RĂSPUNS: Începând chiar de la comanda următoare
celei de 1,5 pc.

2. ÎNTREBARE: Punctele credit aferente comenzilor
Noului Distribuitor pe care l-am sponsorizat contează
pentru calculul celor 4 pc necesare statutului meu de
Activ?
RĂSPUNS: Da, până când Noul Distribuitor se califică
la nivel de Asistent Supervizor.

Exemplu pentru cazul de mai sus: în cele 4 pc active
intră cele 0,8 pc ale comenzii din octombrie + 1,2 pc din
comanda lunii noiembrie. Restul de 0,3 pc din comanda
lunii noiembrie intră în calculul pc non-manageriale.

3. ÎNTREBARE: Luând ca exemplu cazul prezentat la
întrebarea nr. 1, ce avantaje am ca urmare a
sponsorizării Noului Distribuitor, dacă sunt Asistent
Supervizor?
RĂSPUNS: Pentru cele 0,8 pc ale comenzii din
octombrie + 1,2 pc din comanda lunii noiembrie
primesc:

� profit NDP (reprezentat de diferenţa dintre NDP şi
preţul de depozit), PLUS
� bonus personal 5%

4. ÎNTREBARE: Cele 2 comenzi ale Noului Distribuitor
din lunile octombrie şi noiembrie totalizează 2,3 pc,
prin urmare Noul Distribuitor are deja dreptul de a
cumpăra produsele la preţ de depozit. Ce se întâmplă,
în această situaţie, cu cele 0,3 pc ce depăşesc 2 pc?
RĂSPUNS: În decursul lunii decembrie, compania îi
va returna Noului Distribuitor diferenţa de preţ dintre
preţul NDP şi preţul de depozit aferentă celor 0,3 pc.

5. ÎNTREBARE: Dacă în luna octombrie respon-
sorizez o persoană în echipa mea, la ce preţ va plăti
această persoană produsele?
RĂSPUNS: Distribuitorul responsorizat va porni de la
nivelul de Nou Distribuitor şi va cumpăra produsele la
preţ NDP sub noul Sponsor.

Pentru a afla mai multe detalii privind beneficiile noului
sistem, te rugăm să iei legătura cu sponsorul tău, cu
Managerul superior sau cu sediul companiei Forever, la
adresa de e-mail office@foreverliving.ro.

Pentru a veni în sprijinul tău, îţi prezentăm în continuare răspunsurile la câteva
întrebări referitoare la implementarea noului sistem NDP.

Ţara noastră a fost din nou privilegiată, pentru că l-am avut
alături, la începutul lunii octombrie, pe Vicepreşedintele pentru
Europa al companiei, Aidan O’Hare, a cărui vizită într-un astfel
de moment atât de important reprezintă o nouă dovadă a
aprecierii şi dragostei sale faţă de întreaga echipă a României.
În cadrul întâlnirii cu Managerii din data de 1 octombrie, Aidan a
pus în lumină extraordinarele avantaje ale noului sistem NDP,
precum şi felul în care implementarea acestuia se va reflecta în
dezvoltarea echipelor şi creşterea vânzărilor. Aşa cum ne-a
mărturisit el însuşi, Aidan are deplină încredere în potenţialul

echipei Forever România
şi este convins de faptul că
noul sistem NDP repre-
zintă startul de care aveam
cu toţii nevoie pentru a ne
duce afacerea la următorul
nivel. Tocmai de aceea
discursul său a avut şi o
importantă şi deosebit de
valoroasă componentă mo-
tivaţională. Am înţeles că
evoluţia nu este posibilă în
absenţa unei evaluări
riguroase şi oneste a
situaţiei în care ne aflăm în
prezent, că noi suntem
singurii responsabili pentru reuşitele sau eşecurile noastre, că
schimbarea este esenţială dacă ne dorim mai mult în primul rând
de la noi înşine, apoi de la colaboratorii şi de la afacerea
noastră. Şi, totodată, am înţeles că succesul nu vine peste
noapte, ci necesită implicarea noastră totală, pe multiple planuri:
al dezvoltării personale, al relaţiilor cu echipele noastre şi chiar
cu liniile paralele.

„Dă tot ce ai mai bun în tine, în fiecare moment al fiecărei
zile! Nu ştii niciodată cine te priveşte.”

LANSAREA SISTEMULUI NDP
ÎN PREZENŢA UNUI INVITAT DE ONOARE



Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

Forever Living Products România a continuat şi în acest an tradiţia şi a organizat, în perioada 5-8 septembrie,
la Sovata, a cincea ediţie a Întâlnirii Managerilor. A fost un eveniment cu totul special, în cadrul căruia au
fost comunicate noutăţi deosebit de importante din perspectiva dezvoltării afacerii, iar lideri de top din
lumea Forever şi specialişti în domeniul MLM şi al marketing-ului au susţinut training-uri de excepţie.
Mulţumim familiei Gizella şi Marius Botiş, lui Szabó Józsi şi domnilor Tonk Emil şi Alexandru Israil pentru că
au ales să fie alături de noi şi să ne împărtăşească din experienţa lor! Mulţumim lui Doru şi Ligiei Paşcan
pentru că au fost gazde minunate şi ne-au făcut să ne simţim, ca întotdeauna, privilegiaţi.
Vă lăsăm, în continuare, în compania gândurilor
câtorva dintre participanţi.

Vă mulţumim pentru “răsfăţul” pe
care ni l-aţi oferit la Sovata. A fost
extraordinar. Ne doream de ceva timp training-uri pe
teme de vânzări sau de conducere susţinute de
specialişti. Voiam să vedem şi altceva. Dorinţa noastră
a fost atât de puternică, încât s-a împlinit şi iată încă o
dovadă că, atunci când îţi doreşti ceva cu adevărat, se

împlineşte. Până şi dorinţa de a pescui ni s-a
împlinit la Câmpul Cetăţii, iar noul sistem de
preţuri NDP ne-a entuziasmat la maxim.
Încercăm să transmitem cât mai bine
partenerilor noştri entuziasmul şi informaţiile
pe care le-am primit. Am rămas uimiţi de cât
de repede şi mult evoluează lucrurile în
ultimul timp şi am concluzionat, încă o dată,
că şansa tuturor este SCHIMBAREA. Vă
mulţumim, Dóra şi Gábor, mulţumim Ligia şi
Doru Paşcan pentru organizare, mulţumim
tuturor trainerilor, staff-ului Forever şi tuturor
colegilor pe care i-am simţit mai aproape ca
oricând. Să ne vedem cu bine şi în
septembrie 2010 la Sovata!

Violeta şi Liviu Haită,
Senior Manageri

SUCCESUL
OPŢIUNEA NOASTRĂ ESTE

6

“

”
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Vibrăm încă de entuziasmul şi optimismul pe care ni
l-a insuflat cea mai reuşită Întâlnire a Managerilor
Forever de până acum. Am fost acolo ca să observăm,
să învăţăm, să creştem, să iubim. “Prietenii buni sunt
asemeni stelelor: nu-i vezi întotdeauna, dar ştii că sunt
mereu acolo.” Mulţumim pentru încredere! Mulţumim
Forever Living România!

Ligia şi Doru Paşcan,
Senior Manageri

Vă mulţumim pentru zilele
minunate petrecute la Sovata,
pentru dăruirea voastră,
pentru informaţiile utile pe
care le-am primit şi care, în
timp, îşi vor arăta roadele. Noi
şi echipa suntem entuziasmaţi
de introducerea noului sistem
NDP şi suntem hotărâţi ca rezul-
tatele viitoare să o confirme.
Cele două zile de seminar vor
însemna foarte mult pentru cei
care vor aprofunda ideile. Noi
am început să o facem deja.
Am simţit că, deşi unele dintre acestea le vehiculăm de multă
vreme, de-abia acum au fost receptate cum trebuie în echipă.
Acest seminar pune bazele unei noi calităţi în formarea
liderilor din ţara noastră (şi aici este meritul conducerii

echipei Forever România), drept pentru care aveţi toată
consideraţia echipei noastre.

Echipa Olteniei

“

“

”

”

EVENIMENT



Mulţumim încă odată din tot sufletul pentru tot ce
faceţi pentru noi. Am simţit încă odată că sunteţi

nu doar directorii companiei cu care colaborăm, ci şi
mentorii noştri. Am simţit anul acesta, mai mult ca
oricând, căldura şi apropierea voastră. Suntem onoraţi
să facem parte din familia Forever. Salutăm decizia
voastră de a aduce aproape de noi specialişti de
marcă în marketing. Felicitări domnului Alexandru
Israil, care ne-a cucerit cu profesionalismul, dar şi cu
modestia şi demnitatea de care a dat dovadă.
Întâlnirea de la Sovata din acest an a fost o reuşită din
toate punctele de vedere: instruire profesionistă,
gazde excelente, atmosferă incendiară, vreme minu-
nată şi mentori fantastici. Vă mulţumim vouă şi
vulturaşilor voştri pentru tot ce aţi făcut, faceţi şi veţi
face în continuare pentru noi. Cu aşa mentori, merită
să luptăm să fim cei mai buni.

Adriana şi Constantin Vasile,
Senior Manageri

Ne-am convins încă o dată că pentru Forever ar
trebui creat un nou grad de comparaţie: mai mare
decât superlativ. Cu fiecare an, Întâlnirea
Managerilor a devenit un instrument de excepţie
pentru instruire şi distracţie. Mulţumim Directorilor
noştri Generali, Dóra şi Gábor Szőcs, întregului
staff şi minunatelor gazde Ligia şi Doru Paşcan.
Invitaţi de excepţie, seminarii, noutăţi covâr-
şitoare, toate acestea ne-au încărcat bateriile. O
şansă extraordinară oferită liderilor Forever
România. Notează încă de anul acesta în
calendarul anului 2010 unde vei fi în primul week-
end al lunii septembrie, pentru că trebuie să ne
folosim timpul cu înţelepciune şi pasiune, energie
şi angajament pentru a face ceea ce trebuie şi a
ne clădi o viaţă plină de şanse.

Mariana şi Silviu Ursu,
Manageri

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.8
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EVENIMENT

Am participat în acest an
pentru prima dată la

Întâlnirea Managerilor de la
Sovata şi am de gând să nu
mai lipsesc niciodată de la
un asemenea eveniment!
Este destul de greu să exprim în cuvinte tot
ceea ce am simţit şi trăit în aceste zile minunate petrecute
împreună cu cei mai buni lideri din România. Mulţumesc
Directorilor Generali Dóra şi Gábor Szőcs, staff-ului
companiei, minunatelor noastre gazde Ligia şi Doru
Paşcan şi top distribuitorilor din Ungaria, Szabó József şi
Gizella şi Marius Botiş, de la care am învăţat foarte multe
şi, nu în ultimul rând, Managerilor şi sponsorilor mei, Maria
şi Daniel Parascan, şi colegilor Mariana şi Silviu Ursu şi
Elena şi Adrian Cristache, care m-au făcut să mă simt
extraordinar în aceste zile!

Zenovia Riglea, Manager

“

”
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FOREVER CALCIUM
SUPLIMENTUL IDEAL PENTRU OASE PUTERNICE

� Osteoporoza este caracterizată
prin masă osoasă scăzută şi
deteriorarea structurii oaselor.

� Osteoporoza nu este un proces
natural al îmbătrânirii.

� Osteoporoza este cea mai
răspândită boală a oaselor.

� Cea mai crescută incidenţă a
acestei boli tăcute este la femeile
de peste 60 de ani.

� Osteoporoza poate fi prevenită
şi tratată.

Foarte mulţi oameni cred că osteo-
poroza este o boală specifică vârstei a
treia, însă ceea ce nu ştiu ei este că
procesul de demineralizare a oaselor
poate începe de la 25 de ani. La nivel
global, riscul de a suferi o fractură
osteoporotică este de 30% - 40%
pentru femei şi de numai 13% pentru
bărbaţi. Se estimează că, în prezent,
osteoporoza afectează 75 de milioane
de persoane în Europa, SUA şi
Japonia, iar până în 2011 se estimează
că numărul persoanelor afectate va
creşte cu 20%.

1. Află care este riscul să dezvolţi
această boală. Riscurile de a face
osteoporoză cresc dacă:

� Eşti femeie.
� Ai o vârstă mai înaintată.
� Au existat în familia ta cazuri de
osteoporoză sau fracturi.
� Ai o constituţie slabă şi mignonă.
� Ai o dietă săracă în calciu şi vita-
mina D.
� Stilul tău de viaţă este mai degra-
bă inactiv.
� Fumezi.

� Abuzezi de alcool.
� Ţi s-au prescris anumite medicaţii.
� Ai suferit de anumite boli, cum ar
fi boala lui Crohn sau anorexia
nervoasă.

2. Discută cu medicul tău.
� Dacă prezinţi mai mult de doi
factori de risc spune-i medicului că
doreşti să-ţi testezi densitatea
osoasă.
� Repetă testul din timp în timp
pentru a vedea dacă densitatea
osoasă s-a schimbat.

3. Suplimentează-ţi dieta cu calciu în
fiecare zi.

� Consumă alimente bogate în cal-
ciu.
� Nu eşti sigur(ă) că sursele de calciu
din alimentaţie sunt de ajuns? Vor-
beşte cu medicul tău. Ar putea să-ţi
recomande să iei un supliment pe
bază de calciu.

4. Asigură-te că organismul tău
dispune de vitamina D.

� Vitamina D ajută organismul să
absoarbă calciul.
� Poate fi asimilată din peşte gras
(cum ar fi tonul), somon sau macrou.
� Întreabă medicul de familie dacă
ai nevoie de o analiză care să-ţi
spună dacă asimilezi vitamina D
suficient sau ai nevoie de un
supliment alimentar.

5. Fă exerciţii fizice.
� Adulţii au nevoie de cel puţin
două ore şi jumătate de activitate

CE TREBUIE SĂ ŞTII
CA SĂ-ŢI PROTEJEZI

SISTEMUL OSOS

CE ESTE OSTEOPOROZA?

Ziua de 20 octombrie a fost dedicată pretutindeni pe glob informării şi
prevenirii bolii numite “osteoporoză”. Osteoporoza este deseori numită „boala
tăcută”, pentru că pierderea masei osoase are loc fără simptome. Oamenii
pot chiar să nu ştie că au osteoporoză până când oasele lor devin atât de
fragile, încât o simplă căzătură, luxaţie sau lovitură le poate cauza fracturi
sau ruperea vertebrelor.
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fizică pe săptămână. Poate părea
mult, dar dacă împarţi acest interval
în şedinţe de câte 10 minute va fi
chiar plăcut.
� Plimbarea, alergarea sau ridi-
carea de greutăţi sunt exerciţiile
ideale pentru menţinerea sănătăţii
oaselor.

Una din două femei şi unul din patru
bărbaţi de peste 50 de ani suferă cel
puţin o dată în viaţă o fractură din
cauza osteoporozei. Calciul ajută
oasele să rămână puternice şi le creşte
rezistenţa împotriva fracturilor. O dietă
bogată în calciu şi vitamina D te poate
feri de neplăcerile cauzate de această
afecţiune. Suplimentul de calciu este
recomandat de fiecare dată când

necesarul zilnic nu este
asigurat prin alimentaţie.
Forever Calcium este o
formulă cu conţinut
ridicat de citrat de calciu,
care furnizează organis-
mului necesarul zilnic
recomandat de calciu, în
proporţie de 100%. Doza
zilnică de Forever Cal-
cium, cu aromă plăcută
de vanilie, conţine 1000
mg calciu, în asociere cu
vitamina D şi magneziu,
doi compuşi esenţiali
pentru a asigura absorb-
ţia de calciu. Două tablete
la micul dejun şi două la
cină constituie o soluţie
uşoară şi eficientă de
aprovizionare a organis-
mului cu calciu, pentru a
consolida ţesutul osos.

CALCIUL POATE FI DE
FOLOS ÎN PREVENIREA

OSTEOPOROZEI

HOŢII DE MASĂ OSOASĂ

Fumatul

Nicotina şi
toxinele din ţigări

deteriorează starea de

sănătate a organismului

şi distrug celulele

responsabile pentru
construcţia

oaselor.

Arată acest articol tuturor persoanelor cu

care intri în contact pe data de 20 octombrie şi

spune-le că această zi este menită să-i

informeze cu privire la osteoporoză. Întreabă-le

dacă dieta lor conţine destul calciu şi propune-le

Forever Calcium pentru menţinerea sănătăţii

oaselor.

Televizorul,
calculatorul,

jocurile video

Cu cât petreci mai mult timp în

faţa lor, cu atât faci mai puţină

mişcare. Limitează-te la două ore

pe zi petrecute în faţa

televizorului, iar restul

timpului petrece-l cât se

poate de activ. Băuturile
alcoolice sau

cele carbogazoase

Pe lângă faptul că alcoolul îţi

distruge starea generală de

sănătate, el îţi pune în pericol şi

masa osoasă. Alcoolul reduce

capacitatea organismului de a

reface masa osoasă. În loc

de băuturi carbogazoase

consumă lapte.

Acest articol are rol exclusiv educativ şi nu este destinat folosirii ca material promoţional asociat unei campanii de vânzări. Sunt
interzise copierea sau extragerea oricăror fragmente din articol fără permisiunea scrisă prealabilă a Forever România.
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În ediţia din această lună a revistei vă invităm să descoperiţi care a fost drumul
urmat de doamna Elena Angelescu, Senior Manager şi membru President’s
Club, pentru a atinge succesul de care se bucură astăzi în cadrul companiei.

MICILE SECRETE

ALE MARILOR LIDERI

Cum aţi făcut cunoştinţă cu Forever
Living Products şi ce v-a determinat să
începeţi să vă dezvoltaţi afacerea?

Acum nouă ani am fost invitată la o
prezentare de produse şi pe loc am
hotărât că am mare nevoie de ele. Le
folosesc zilnic, fac parte din viaţa mea.
Nimic nu este întâmplător şi spun acest
lucru pentru că, de atunci, viaţa mea s-a
schimbat în bine. Iubesc această activi-

tate şi sunt fericită că sunt în minunata
familie Forever.

Din experienţa acumulată de-a lungul
anilor, care consideraţi că este cel mai
bun aspect al companiei Forever faţă de
celelalte companii multi-level marketing?

Îmi este greu să răspund la această
întrebare, pentru că nu ştiu ce oferă
celelalte companii MLM. Ştiu foarte bine

ce înseamnă Forever Living Products.
Este o oportunitate deosebită, care îţi
oferă:

� Alternative naturale pentru o sănă-
tate mai bună.
� Oportunitatea de a câştiga atât cât
te implici.
� Produse de o calitate deosebită.
� Un Plan de Marketing simplu şi efi-
cient.
� Marea şansă de a-i ajuta şi pe alţii
să devină mai sănătoşi şi mai pros-
peri.
� Şansa ca în fiecare an să participi
la Raliul European, alături de cei mai
buni colaboratori ai companiei.
� Şansa ca în luna august a fiecărui
an să fii în SUA, alături de cei mai
valoroşi distribuitori din cele 140 de
ţări în care există Forever.
� Şansa de a avea una, două, trei sau
câte maşini îţi doreşti, datorită Pro-
gramului Stimulativ de Merit.
� Şi, bineînţeles, recompensa deo-
sebită Profit Share.

Eu cred că Forever Living Products este
singura companie care oferă aceste
daruri celor care se implică cu adevărat.
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Succesul dvs. în dezvoltarea afacerii
Forever este deja bine cunoscut de toată
lumea. Spuneţi-ne, ce factori consideraţi
că au contribuit la ascensiunea dvs.?

� Sănătatea – sunt un „produs al pro-
duselor”, le consum zilnic.
� Încrederea totală că eu pot să fac
această afacere.
� Dorinţa sinceră de a-i ajuta pe oa-
meni.
� Dragostea deosebită pentru ceea
ce fac.
� Schimbarea.
� Multiplicarea lucrurilor bune.
� Dezvoltarea personală.
� Atitudinea de învingător (rădăci-
nile ei se află în interiorul nostru, dar
fructele se văd şi în exterior). Atitu-
dinea poate să atragă oamenii sau
să-i respingă.
� Optimismul.
� Gândirea pozitivă.
� Comunicarea de la suflet la suflet.
� Perseverenţa.
�Respectul faţă de fiecare om în parte.
� Sinceritatea.
� Voinţa de reuşită.
� Entuziasmul.

Foarte mulţi colaboratori se plâng că
întâmpină dificultăţi în recrutarea şi
sponsorizarea noilor prospecţi. Dumnea-
voastră reuşiţi de fiecare dată, dovadă
fiind calificarea la programul Profit Share
în fiecare an începând din 2004 şi până în
prezent. Care este secretul?

Secretul reuşitei mele constă în muncă,
muncă, muncă. În fiecare zi consider că
sunt Asistent Supervizor şi ştiu că singură
nu pot face aproape nimic, deci îmi
măresc echipa, caut noi colaboratori,
prospectând noi şi noi oportunităţi. Celor
care vin alături de mine le acord tot
sprijinul şi încerc să-i pregătesc, dacă vor
să muncească legal şi corect. Este o
muncă grea, de selectare, dar satisfacţia
este foarte mare atunci când reuşeşti.
Trebuie multă răbdare, perseverenţă,
tact, dăruire, timp. Vorbele tale pot mări
echipa şi tot vorbele tale pot s-o
micşoreze. Totul depinde de ton, intenţii,
credibilitate, exemplu personal, etc.

Orice om aflat la început de drum are
anumite visuri şi aşteptări care se pot
dizolva pe parcursul călătoriei spre
succes. Ce metode folosiţi pentru a-i ajuta
pe colaboratorii dumneavoastră să-şi
păstreze motivaţia şi să se bucure de
călătoria spre nivelul de Diamant, chiar
dacă întâmpină dificultăţi şi obstacole?

Îi ajut pe colaboratorii mei să-şi păstreze
motivaţia şi să se bucure de călătoria
spre nivelul de Diamant, chiar dacă
întâmpină obstacole, spunându-le că
trebuie:

� Să-şi menţină sănătatea, darul cel
mai de preţ.
� Să se dezvolte personal zi de zi.
� Să participe la toate întâlnirile orga-
nizate de sponsor, o persoană foarte
importantă pentru ei.
� Să participe la toate întâlnirile orga-
nizate de companie.

� Să nu renunţe sub nicio formă la
activitatea pe care o fac.
� Să facă azi mai mult decât ieri şi
mâine mai mult decât azi.
� Să-şi ajute semenii şi să dăruiască
informaţiile celor din jur.
� Să fie convinşi că nu sunt singuri în
această călătorie, că fac un lucru
minunat sporind binele, alături de o
companie de excepţie.

Dacă ar fi să vă ceară un sfat, ce le-aţi
transmite colaboratorilor care în acest
moment sunt descurajaţi şi se află pe
punctul de a renunţa? Cum i-aţi convinge
să continue să-şi dezvolte afacerea?

Le-aş da următorul sfat: Dragii mei, nu
renunţaţi! Nu sunteţi încă pregătiţi
suficient, nu stăpâniţi toate informaţiile şi
din acest motiv sunteţi descurajaţi. Staţi
alături de sponsori, ascultaţi şi învăţaţi,
folosiţi produsele, aşa veţi căpăta
încredere în voi. Nu daţi cu piciorul
acestei şanse deosebite, care vă va
schimba viaţa în bine. Fiţi pozitivi şi
entuziaşti şi oamenii vor dori să vină
alături de voi. Credeţi în şansa voastră!
Succesul nu se obţine peste noapte.
Succesul depinde în mare măsură de
rezistenţa voastră. NU RENUNŢAŢI!
CREDEŢI ÎN VOI!

Cu mult respect,

Elena Angelescu,
Senior Manager

şi Membru President’s Club

Îi mulţumim doamnei Angelescu pentru
timpul dedicat pregătirii acestui interviu, îi
dorim să-şi păstreze mereu atitudinea de
învingător şi suntem convinşi că, astfel,
viitorul îi va aduce realizările pe care şi
le-a propus.

INTERVIU
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Drept consecinţă, de comun acord
cu soţia mea, care este medic, am

început să le dăm şi copiilor băuturi
nutritive pe bază de Aloe vera. Au
terminat deja un Bits N’ Peaches şi au
trecut la Berry Nectar. De fiecare dată
când beau păhăruţul de seară exclamă
“Miam, miam!” Iar mutarea finală a
venit din partea soţiei, care a început,
la rândul ei, de câteva zile, să consume
Berry Nectar.

Astfel de situaţii în care exemplul
personal a avut multe de spus mi s-au
mai întâmplat în ultimele luni. De pildă,
atunci când copiii noştri se rănesc uşor,
utilizăm Aloe First. Iar când mai mulţi
copii din vecini se strâng la noi în curte,
îi servim, printre altele, cu Forever Kids
sau cu limonade care conţin şi Bits N’
Peaches. Consecinţa – părinţii celorlalţi
copii au comandat, la rândul lor, aceste
produse.

Am făcut această expunere pentru a-ţi
pune în lumină, pe lângă exemplul

personal, câteva tehnici pe care le ai
la dispoziţie în procesul de vânzare.

Una este să spui “am băut câteva luni
Aloe Vera Gel şi nu am răcit”, alta este
să-ţi bazezi naraţiunea pe o poveste
precum cea de mai sus. E mult mai
convingătoare şi are şanse mai mari să
rămână în memoria celui care o
ascultă. Atunci când povesteşti şi ai la
dispoziţie câteva detalii specifice
(denumiri, cifre, date), beneficiezi mult
mai uşor de un alt ingredient necesar în
procesul de vânzare:

Este principalul motiv pentru care
oamenii aleg un produs sau decid să
facă afaceri cu cineva. O vânzare

bazată pe încredere se va repeta, pe
când una datorată unei conjuncturi are
toate şansele să rămână o întâmplare.

Într-o lume tot mai complexă, în care
există foarte multe opţiuni, oamenii au
început să-şi caute o identitate. În
construirea ei, stilul de viaţă cântăreşte
greu. A avea grijă de sănătatea şi
frumuseţea ta consumând produse
Forever devine, aşadar, un stil de viaţă
adoptat şi asumat. El îţi oferă satisfacţii
din multe puncte de vedere, inclusiv
acela în care oamenii din jurul tău
remarcă, la tine, schimbări pozitive:
arăţi mai bine, eşti mai sănătos decât
ceilalţi, eşti mai relaxat şi mai optimist.

În multi-level marketing, singurul client
care te poate îngrijora cu adevărat în

A RADIA SIGURANŢĂ

STILUL DE VIAŢĂ

ÎNCREDEREA

COMUNICAREA CU
AJUTORUL POVESTIRILOR

De câteva săptămâni a început şcoala. La un timp după ce copiii mei
şi-au revăzut colegii, au început să tuşească şi să-şi tragă nasul. Toată
vara n-au avut probleme, dar acum, expuşi fiind la comunitate, au căzut
victime răcelii. A urmat soţia şi, în mod normal, ar fi trebuit să urmez şi
eu. Dar n-a fost aşa. De ce? Pentru că, am afirmat eu, de câteva luni de
zile beau Aloe Vera Gel.

PUTEREA
EXEMPLULUI PERSONAL



munca de lămurire eşti tu însuţi. Atunci
când eşti absolut convins de calitatea
produsului şi de oportunitatea pe care
o reprezinţi, proiectezi certitudine în cu-
vinte şi în limbajul trupului. Iar de cele
mai multe ori felul în care comunici
ceva are mult mai mare impact decât
cuvintele propriu-zise.

Dacă ajuţi oamenii cu informaţie, cu
opţiuni, cu soluţii, te poziţionezi ca o
resursă folositoare şi le oferi formule de
a-şi îmbunătăţi propria situaţie. Ei
trebuie educaţi cu privire la beneficiile
produselor sau ale oportunităţii de
afaceri şi formaţi în ceea ce priveşte
modul de consum, respectiv de deru-
lare a activităţii şi creştere a echipei.
Atunci când presiunea încheierii tran-
zacţiei este compensată de dorinţa
sinceră de a ajuta prin educare, clienţii
potenţiali se simt mai relaxaţi, te simt
“de aceeaşi parte”, iar procesul de
vânzare este mult mai uşor.

Aşa cum spune Robert Cialdini, autorul
cărţii “Psihologia Persuasiunii”, atunci
când primesc un dar oamenii simt o
nevoie acută de a răspunde în acelaşi
fel. O percepem aproape ca pe o
obligaţie socială – dorim să răsplătim
pe cineva care ne oferă ceva. Aşadar,
înainte de a cere cuiva să cumpere
produse sau să intre în echipa Forever,
oferă-i posibilitatea de a testa produse
gratuit şi fii generos cu timpul, energia
şi răbdarea ta. Înainte de asta, însă,
califică-l. Adică fii sigur că el este
factorul de decizie şi are posibilitatea
de a cumpăra produse şi de a intra în
afacere.

Fie că faci o prezentare, fie că bei o
cafea cu cineva, fii pregătit să angajezi
simţuri odată cu expunerea pe care o
faci. A curăţa o rană cu Aloe First, a
gusta dintr-un supliment alimentar, a
simţi mirosul unui produs de îngrijire
personală, a înlătura o durere cu Aloe
Heat Lotion – toate sunt ocazii de a
încerca proprietăţile produselor şi,
bazându-ne pe calitatea lor, posibilităţi
de a ne apropia şi mai mult de
finalizarea vânzării.

Odată ce ai avut ocazia să demonstrezi
calităţile produselor şi să educi omul cu
privire la utilizarea lor, nu-ţi rămâne
decât să întrebi: “Bazat pe ceea ce ai
aflat până acum, eşti pregătit de start?”

Alexandru Israil,
Specialist marketing

A FI HOTĂRÂT: SPUNE
OAMENILOR CE SĂ FACĂ

A IMPLICA SIMŢURILE

A OFERI CU GENEROZITATE

A EDUCA
ÎN LOC DE A VINDE

PRIMII PAŞI

15foreverliving.com

Ia toate aceste tehnici
de vânzare şi pune-le
în aplicare una câte

una. Urmăreşte efectul
fiecăreia. Măsoară rezultatul
sau notează fiecare victorie
datorată lor, în munca ta.
Accentuează-le pe cele care
au dat rezultate clar pozitive,
ajustează-le sau chiar elimi-
nă-le pe celelalte. Este un
principiu de lucru foarte
eficient. După un timp, vei
rămâne cu acele tactici care
funcţionează, în cazul tău, cu
adevărat şi care te vor
propulsa către următoarele
nivele în cadrul Planului de
Marketing.
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Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

CU ALOE SUNLESS TANNING LOTION ÎŢI MENŢII BRONZUL TOATĂ IARNA

BUCURĂTE ŞI TU DE

PROMOŢIA LUNII OCTOMBRIE

“CHIAR ŞI VULTURII AU NEVOIE DE UN IMBOLD”
- o carte pentru cei care vor să urce permanent

«Vulturul îşi împinse uşurel odrasla spre
marginea cuibului. În sufletul său se luptau
sentimente contradictorii văzând rezistenţa pe
care o opunea puiul. “De ce emoţia zborului
este întotdeauna precedată de teama de
cădere?”, se întrebă.

Conform tradiţiei speciei, cuibul fusese
construit pe un stei, în creierii munţilor.
Dedesubt, hăul se căsca ameţitor. În ciuda
tuturor temerilor, însă, vulturul ştia că venise
timpul ca puiul să-şi ia zborul. Misiunea sa de
părinte se apropia de final. Mai rămânea o
singură sarcină – imboldul.

Vulturul îşi făcu încet curaj. Acesta venea dintr-o
înţelepciune nativă. Până când odrasla sa nu
îşi va descoperi aripile, viaţa sa nu va avea
sens. Până la primul zbor, niciun pui de vultur
nu ştia ce privilegiu era să te naşti vultur.
Imboldul era cel mai de preţ dar pe care
vulturul îl făcea puilor lui. Era dovada supremă
de dragoste părintească. Şi de data asta,
vulturul a împins puiul peste marginea cuibului
şi acesta şi-a luat zborul spre propria viaţă.»

De ce emoţia zborului este precedată de
teama că ne vom prăbuşi? Cum poţi să
înfrângi teama de eşec şi să îndrăzneşti să
faci, în viaţa ta, în afacerea ta, schimbările de

care ai nevoie? Permite-i lui David McNally,
autorul acestei cărţi, să te conducă într-o
extraordinară călătorie în care vei descoperi ce
te motivează, ce te inspiră şi cum să acţionezi.

În timp ce vei citi această carte, fii pregătit să şi
munceşti! Tu scrii epilogul acestei cărţi.
Inspiră-te din lectura fascinantelor anecdote,
povestiri şi dezvăluiri personale, practică
meditaţia, autoevaluarea şi declaraţiile pozitive
şi ţine un jurnal în care să îţi notezi impresiile
personale pe măsură ce îţi descoperi
potenţialul şi începi să te avânţi spre culmi în
zbor. Învaţă cum:

� să clarifici ceea ce contează cel mai mult
pentru tine – propria misiune – şi să porneşti
pe drumul care duce la îndeplinirea sa;
� să emani încredere în tine însuţi;
� să ai atitudinea potrivită, preluând controlul
asupra gândurilor tale;
� să înveţi din crizele şi problemele personale
şi astfel să-ţi schimbi perspectivele asupra
muncii şi visurilor tale.
� să-ţi defineşti scopurile în viaţă, să foloseşti
forţa pe care acestea ţi-o dau, să-ţi descoperi
adevăratul potenţial şi să treci la fapte pe
măsura sa.

Cumpără această carte de la centrele de
distribuţie Forever şi beneficiază de poten-
ţialul ei. Învaţă să te avânţi în zbor într-o
lume în continuă schimbare.

CARTEA LUNII

Nu mai încape îndoială că zilele călduroase, pline de soare
s-au dus. Şi probabil te-ai obişnuit deja cu ideea că, până

anul viitor, plaja şi relaxarea la soare sunt doar un vis. Nu
este însă nevoie să faci compromisuri în ceea ce priveşte
bronzul, pentru că Aloe Sunless Tanning Lotion conferă pielii
un bronz sănătos de culoare naturală, indiferent de anotimp.
Acum, îţi va fi şi mai uşor să-ţi reîmprospătezi bronzul obţinut
în vara ce tocmai a trecut, pentru că la fiecare Aloe Sunless
Tanning Lotion cumpărat vei primi un set de baie cu
ajutorul căruia îţi poţi pregăti pielea pentru aplicarea
autobronzantului. În plus, vei mai primi cadou un prosop
Forever care va stârni cu siguranţă curiozitatea oaspeţilor tăi.
Profită acum de promoţia lunii octombrie.
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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 septembrie este valabil în perioada 1-31 octombrie).

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?

Forever Living Products România a deschis un nou canal de
comunicare cu distribuitorii săi. Începând cu data de 15 octombrie
2009 puteţi trimite informaţii, întrebări sau propuneri legate de
activitatea de marketing, comunicare şi promovare pe adresa

marketing@foreverliving.ro .
Veţi primi răspunsuri în timpul cel mai scurt, în măsura relevanţei

şi importanţei problemelor ridicate."

IMPORTANT

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 septembrie
România & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI

Alexei & Neli Raţă Lunca Cetăţuii, IS Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Liliana Berdan Galaţi Valentin Niţu
Oliviu & Mariana Briceanu Bucureşti Florentina & Benone Gavrilescu
Olga Ceapraz Bucureşti Ecaterina Popescu
Marioara Coman Bucureşti Haidiţa Baştavela
Ana Adela Deac Satu Mare Varga Csaba & Viorica
Liliana & Ion Dumbravă Piteşti Maria & Ghiorghe Vlad
Florica Ichim Bacău Marina & Cristian Arva
Simona & Marian Ilie Comarnic, PH Carina & Sebastian Iacătă
Violeta Lele Oradea Nagy Ernő & Irma
Mihaela & Constantin Lipovanu Ştefăneşti, AG Marioara & Victor Bratu
Elena Minescu Dragodana, DB Ioana & Gheorghe Matei
Iuliana Munteanu Sercaia, BV Sorin & Viorica Urdea
Georgeta Pacesila Câmpulung, AG Cristina & Gabriel Cristache
Anica & Eronim Peterca Bacău Florica Ichim
Christine Popa Bucureşti Lucreţia Popa
Mariana Rusu Suceava Costel Creţu
Anişoara & Traian Ştefelea Năvodari Ştefania & Viorel Stroe
Marieta Tudor Bucureşti Marioara Coman
Anda Vişan Craiova Violeta & Dumitru Luca
Viorica & Toma Welter-Balu Făgăraş Dumitra & Constantin Neagu

MANAGERI SPONSORI

Lăcrămioara Lungu Suceava Alina Onceriu

Cristina & Gabriel Cristache Constanţa Iusuf Timurlenc

Iusuf Timurlenc Constanţa Iuliana Popescu

Valentin Niţu Galaţi Doina & Neculai Iordache
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TOP 10 în funcţie de pc
non-manageriale realizate
în luna septembrie

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Daniel & Maria Parascan
2. Violeta & Dumitru Luca
3. Costel Emanoil Creţu
4. Marilena & Teodor Culişir
5. Doina & Neculai Iordache

6. Iuliana Popescu
7. Carmen & Gabriel Larion
8. Elena & Virgil Angelescu
9. Maria & Adrian Arghir
10. Constantin & Tania Popa

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

1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Maria Pop (3)
3. Daniel & Maria Parascan (2)
4. Camelia & Daniel Dincuţă (4)
5. Vajda Katalin (5)
6. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (8)
7. Ramona & Dorin Vingan (9)

8. Mircea & Dana Olariu (11)
9. Marilena & Teodor Culişir (12)
10. Petru & Emilia Truşcă (7)
11. Doina & Dănuţ Hanganu (nou)
12. Smaranda Sălcudean (13)
13. Constantin & Tania Popa (14)
14. Elena & Virgil Angelescu (15)

15. Derzsi Sámuel & Etelka (nou)
16. Mariana Iuga (10)
17. Kele Mónika (17)
18. Cristiana & Eugen Dincuţă (19)
19. Carina & Sebastian Iacătă (nou)
20. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu (6)

TOP 10 în funcţie de pc
ale noilor distribuitori realizate
în luna septembrie
1. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
2. Lăcrămioara Lungu
3. Maria & Adrian Arghir
4. Violeta Lele
5. Monica Botea

6. Ioana Antohi
7. Niculina & Viorel Ciuchea
8. Doina & Neculai Iordache
9. Alecsandru & Maria Ciobanu
10.Constantin & Tania Popa

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.)




