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Mesajul Fondatorului Companiei

Suntem deja în noiembrie şi mi-e greu să mă obişnuiesc cu

gândul că 2009 e pe cale să se încheie. Această perioadă din

an este preferata mea, din multe motive: reprezintă finalul

verilor fierbinţi în Arizona şi începutul iernilor noastre frumoase. Este perioada în care am timp să

mă bucur de pasiunea mea pentru sport. Totodată, în acest răstimp putem evalua îndeplinirea

ţelurilor propuse în ianuarie şi mai avem încă timp de un imbold pentru a transforma acest an

într-unul de succes. Dar poate cel mai important motiv pentru care iubesc această perioadă mai

mult decât pe oricare alta este începutul sărbătorilor de iarnă. În Statele Unite, noiembrie aduce

cu sine Ziua Recunoştinţei, o sărbătoare care ne îndeamnă să avem gratitudine pentru toate

binecuvântările de care ne bucurăm. Este perioada în care ieşim din coconul nevoilor noastre şi,

ca expresie a mulţumirii pentru tot ceea ce ne-a fost dat, găsim mijloace de a dărui.

Aşa cum am anunţat şi la Super Raliul din Dallas, facem paşi siguri spre întemeierea unei

noi fundaţii caritabile, FOREVER GIVING. Zilele acestea am lansat website-ul fundaţiei,

www.forevergiving.org, unde puteţi găsi informaţii suplimentare despre organizaţie şi despre cum

vă puteţi implica în această muncă de suflet.

Toţi simţim nevoia să dăruim. Poate că această motivaţie vine dinăuntrul nostru, din aprecierea pe

care o simţim faţă de cei din jur, din conştientizarea faptului că avem destul ca să dăruim sau,

poate, din faptul că suntem înconjuraţi din ce în ce mai mult de efectele devastatoare ale

dezastrelor naturale şi provocate de mâna omului.

Cu toţii am putut vedea reprezentări grafice ale speranţei distruse atunci când omenirea nu mai are

de ales în faţa sărăciei şi a foametei, în faţa dezastrelor naturale şi a bolilor. Să asişti la asemenea

suferinţe te motivează să cauţi un mijloc de a dărui din ceea ce îţi prisoseşte, în speranţa că, odată

cu asta, vei putea dărui şi alinare. Şi atunci provocarea înseamnă să reuşeşti să dăruieşti şi să te

implici.

Aici intervine FOREVER GIVING. Unul dintre principalele noastre obiective este să le dăm

oamenilor ca voi o modalitate prin care se pot implica, indiferent dacă pentru o singură dată sau

continuu. Vă promitem că donaţiile voastre generoase vor sprijini lupta împotriva sărăciei, foametei,

dezastrelor naturale şi bolilor. Suntem conştienţi că fiecare bănuţ este important şi, fie că donaţi

cinci lei sau un milion, donaţiile voastre vor fi tratate cu respectul pe

care generozitatea voastră îl merită.

Nu este important cât de mult dăruiţi,

ci faptul că aţi decis să faceţi ceva şi

să vă alăturaţi luptei împotriva speran-

ţelor distruse, devenind parteneri cu

oameni pe care îi cunoaşteţi şi în care

aveţi încredere.

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 23 ianuarie 2010
la Sala Palatului din

Bucureşti.

Luptă şi împotriva

speranţelor

distruse
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Mesajul Directorilor Generali

O casă frumoasă, o maşină grozavă, un cont în bancă... Mulţioameni îşi doresc o viaţă prosperă şi confortabilă. Dar dacă levrei cu adevărat merită să te gândeşti la două lucruri. Eşti gata să plăteşti preţul
pentru a obţine ceea ce visezi? Eşti gata să îndrăzneşti mai mult, iar drumul care duce la împlinirea
dorinţelor tale să însemne o binefacere şi pentru alţi oameni? Atunci faci parte dintre învingătorii care nu
se mulţumesc să rămână la visuri. Învingătorii care, prin victoriile lor, îi motivează şi pe alţii să viseze şi
să aibă succes.

Forever Living Products recunoaşte şi răsplăteşte performanţa. Dar în primul rând o stimulează şi o
susţine. Este o companie care plăteşte preţul împreună cu tine pentru ca tu să poţi avea ceea ce îţi
doreşti. O companie care îndrăzneşte permanent să deschidă noi şanse, să te ghideze spre trepte din ce
în ce mai înalte.

Am auzit de curând o întâmplare despre un tânăr violonist care a cântat o oră în staţia de metrou din
centrul Washington-ului. A interpretat şase piese de Bach şi în răstimpul acela au trecut pe lângă el cam
două mii de oameni. După primele minute l-a remarcat un bărbat în vârstă care s-a oprit să-l asculte, dar
câteva secunde mai târziu şi-a reluat mersul grăbit. După alte câteva minute în pălăria violonistului a
aterizat primul dolar, fără ca femeia care l-a oferit să stea locului. Peste cinci minute un tânăr s-a sprijinit
de un zid să asculte muzica, dar imediat s-a uitat la ceas şi a plecat.
După un sfert de oră un băieţel de trei ani a vrut să se oprească. Mama nu l-a luat în seamă. Băieţelul
s-a oprit însă şi l-a privit zâmbind pe violonist. Mama l-a tras de mână şi l-a obligat să meargă. Din timp
în timp băieţelul a mai întors capul, să-l privească pe muzician. La fel s-a petrecut şi cu alţi câţiva copii.
Toţi părinţii, fără excepţie, i-au forţat să se mişte mai repede şi nu le-au îngăduit să rămână să-l asculte
pe tânărul interpret. În cincizeci şi ceva de minute doar şase oameni s-au oprit în faţa lui şi pentru un
răstimp scurt. Cam douăzeci de oameni i-au oferit bani, dar fără să-şi încetinească paşii. În pălăria
artistului s-au strâns 32 de dolari.

După o oră muzicianul s-a oprit. Nimeni n-a observat. Nimeni n-a aplaudat. Nimeni nu i-a dat atenţie
violonistului Joshua Bell, unul dintre cei mai mari interpreţi ai lumii. În ora petrecută la metrou a cântat
câteva dintre cele mai dificile piese scrise vreodată, cu o vioară care valorează trei milioane şi jumătate
de dolari. Cu două zile înainte de această întâmplare Joshua Bell a susţinut un spectacol la care un bilet
obişnuit a costat 100 de dolari.

Întâmplarea aceasta ne-a făcut să ne întrebăm dacă într-un loc oarecare, într-un moment oarecare
suntem capabili să descoperim şi să apreciem ceea ce este foarte valoros. Şi ne-am întrebat – de
asemenea – dacă oamenii nu-şi fac timp să se oprească pentru câteva minute să asculte un mare artist
care interpretează una dintre cele mai impresionante muzici compuse vreodată, cu unul dintre cele mai
frumoase şi fără de cusur instrumente care s-au făcut pe planeta aceasta… cât de multe alte lucruri le
scapă? Cât de multe alte şanse ratează?
Şi nu e vorba doar de alţii. De ceilalţi. E vorba chiar de noi. Suntem într-o companie unicat care ne oferă
permanent metode de excepţie, strategii de lucru, programe stimulative extraordinare. Avem acum ocazia
să lucrăm cu noul sistem NDP. O inovaţie ingenioasă care acordă avantaje uriaşe afacerii tuturor, chiar
şi începătorilor. Produce o schimbare de mentalitate, stimulează dinamismul echipei, sporeşte veniturile.
Gândiţi-vă: oare câţi oameni din România ar avea nevoie de un venit suplimentar? Sistemul NDP este o
oportunitate ideală şi pentru ei.

Opriţi-vă, dragii noştri, şi acordaţi toată atenţia acestei şanse preţioase. Folosiţi-o din plin, îmbrăţişaţi-o,
îmbogăţiţi-vă stilul de lucru şi de viaţă. Pare un lucru mic, dar ascunde comori.Vă urăm mult succes, pe măsura meritelor voastre!

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

Avem o şansă preţioasă,
folosiţi-o

Mesajul Fondatorului
Companiei &
Mesajul Directorilor
Generali

Primele rezultate aduse
de sistemul NDP

NOUTĂŢI

Micile secrete ale
marilor lideri

Success Day - merită să ne
urmăm visul

Influenţarea deciziei
de achiziţie

Calificări - Raliul
European 2010

INFO
FOREVER

Calificările
lunii octombrie

22--33

66--77

88--99

1100--1133

1144--1155

1166

1177

1188--1199

44--55
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Ai auzit vestea?
Ai ştiut dintotdeauna că Forever Bright Toothgel este o pastă de dinţi delicată, fără
fluor, cu o formulă ce combină gelul de Aloe vera 100% stabilizat şi propolisul.
Acum s-a răspândit vestea, pentru că un nou studiu a scos în evidenţă faptul că
folosirea pastei de dinţi Forever Bright are rezultate net superioare altor mărci
comerciale de paste de dinţi studiate.

Prin urmare, dacă nu ai încercat încă pasta noastră de dinţi, acum este momentul!
Ca să afli mai multe informaţii despre acest produs vizitează pagina de internet a
companiei, la secţiunea Informaţii despre produse – Îngrijire personală. Pentru
rezultatele studiului poţi accesa:
https://distrib.foreverliving.com/cms/downloads/Forever_Bright_toothgel_article.pdf

Articol preluat şi adaptat din revista Forever International, Nr. 104, Noiembrie 2009

Produsele din această categorie nu sunt medicamente, deoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate în
scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni, de aceea nu fac
subiectul evaluărilor FDA.Pentru orice problemă de ordin medical se impune consult efectuat de medic.
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SISTEMUL NDP
– şansa unui start în forţă –

Data de 1 octombrie a adus o schimbare majoră în activitatea Forever: implementarea noului sistem NDP. Ce noutăţi aduce, pe
scurt, acest sistem cu adevărat revoluţionar?
1. Noii Distribuitori pot înscrie şi sponsoriza oameni noi în echipă;
2. 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 (diferenţa dintre Preţul NDP şi Preţul de Depozit) către sponsorul direct (indiferent de nivelul acestuia);
3. Calificarea Noului Distribuitor la nivel de Asistent Supervizor se realizează prin acumularea comenzilor personale ale acestuia
sau prin acumularea comenzilor echipei nou formate.

Mulţi colaboratori Forever au pornit deja cu dreptul pe acest nou drum al dezvoltării afacerii şi au transformat sistemul NDP într-un
avantaj extraordinar pentru creşterea echipelor şi consolidarea afacerii. Am selectat, pentru acest număr al revistei, mărturia doamnei
Irina Neicu. Dumneaei a semnat Formularul de Înscriere în luna august a acestui an, iar raportul de bonus pentru luna octombrie,
finalizat la data închiderii acestei ediţii, arată rezultatele excepţionale pe care i le-a adus sistemul NDP. Doamna Irina Neicu ne-a
dat permisiunea să publicăm în revistă aceste rezultate.

„Sunt medic şi se
spune despre medici
că acceptă mai greu
alternativele la trata-
mentul alopat. Nu fac
parte din această
categorie. Am fost
mereu adepta produ-
selor naturale ca adju-
vante ale terapiei clasi-
ce.Am încercat produse

variate, având convingerea că boala este
dată de dezechilibrul principiilor active din
organismul nostru, am experimentat, am
verificat şi am ajuns la concluzia că avem
nevoie de suplimente alimentare. Oferta
este variată, piaţa abundă de produse mai
mult sau mai puţin naturale, aşa că am
devenit puţin reticentă şi am început să
testez cu grijă produsele. Până într-o zi. Se
spune că nimic nu este întâmplător. Am
descoperit Forever (sau Forever m-a
descoperit pe mine) şi miracolul s-a produs:
echilibrarea organismului se face fără efort,
cu rezultate rapid vizibile şi cu satisfacţii
extraordinare. Ce poate fi mai frumos decât
un zâmbet care însoţeşte replica „mă simt
bine”? Din acel moment viaţa mea s-a
schimbat radical: sunt tonică, optimistă, îmi
hrănesc energia cu Forever la propriu şi la
figurat. Pur şi simplu m-am îndrăgostit de
Forever, de ceea ce reprezintă Forever:
multă dragoste de oameni şi speranţa într-o
viaţă mai bună.

Am descoperit la Forever o lume pe care o
credeam pierdută, lumea visurilor mele din
adolescenţă, cu oameni generoşi, calzi şi
încrezători. Am descoperit o oportunitate de
a fi sănătoasă, încrezătoare, puternică şi
motivată să-i ajut şi pe ceilalţi să devină la
fel.

Şi iată că de la 1 octombrie am primit un nou
cadou: sistemul NDP, o nouă şansă de a
dezvolta uşor şi rapid afacerea. Tot mai
mulţi consumatori ai produselor Forever
sunt încurajaţi să încerce la rândul lor să
dezvolte reţeaua, beneficiind în acelaşi timp
de avantajele unei sănătăţi de invidiat şi de
bonusuri stimulative. E uşor, e greu? Cred
că nu asta contează cu adevărat. Este însă
extraordinar de frumos. Este ALTCEVA. O
ALTĂ VIAŢĂ. Mulţumesc Forever că m-ai
reînvăţat să exist, că simt mereu o mână de
ajutor întinsă.

Sistemul NDP reprezintă un nou imbold. Ţi
se spune: se poate! Iar tu, descurajat poate
sau obosit, te ridici şi mergi mai departe
încrezător. Şi sigur se poate! Alături de
oamenii minunaţi din Forever, cu produsele
Forever şi cu sistemul Forever orice este
posibil. Nu am multă experienţă, nu mă
pricep la afaceri, dar simt că aici multe dintre
visurile mele se vor împlini. Împreună vom
realiza lucruri extraordinare, o nouă lume,
mai bună, mai sănătoasă şi mai fericită. Şi
este loc pentru toţi. NDP este o poartă
deschisă către speranţă.”

O felicităm pe doamna Neicu pentru
aceste rezultate deosebite, iar în ediţiile
viitoare ale revistei vom reveni şi cu alte
mărturii de la oameni care s-au înscris de
curând în Forever şi se bucură chiar din
start de avantajele noului sistem NDP. Te
regăseşti în această categorie? Împărtă-
şeşte şi cu noi rezultatele pe care le are
sistemul NDP asupra creşterii afacerii
tale!

Aşteptăm mărturiile tale, însoţite de
o fotografie, pe adresa de e-mail
office@foreverliving.ro în atenţia
Departamentului de Marketing!

Mult succes tuturor!

Aceste două luni i-a adus doamnei
Irina Neicu calificarea la nivelul de

Supervizor.

Venit /
Septembrie

bonusurile
aferente

nivelului din
Planul de

Marketing

Venit /
Octombrie

bonusurile
aferente

nivelului din
Planul de

Marketing
+

267,53 euro
PROFIT NDP

Iată o dovadă că sistemul NDP te
ajută să urci în Planul de

Marketing şi să obţii un venit
suplimentar considerabil.

Nu pierde nicio zi!

Profită şi tu de avantajele
sistemului NDP!

În luna octombrie, doamna Irina Neicu
şi-a mărit echipa cu 15 Noi Distribuitori

în prima generaţie.
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AFACERII TALE
Doar o lună şi jumătate ne mai desparte de sfârşitul lui 2009 şi începutul unui nou an, pe
care cu siguranţă toţi ni-l dorim mult mai prosper pentru afacerea noastră Forever. Pentru a
te sprijini în acest demers, ţi-am pregătit o serie de materiale ce te vor ajuta să-ţi planifici,
să-ţi organizezi şi, totodată, să-ţi promovezi eficient şi profesionist afacerea.

PENTRU SUCCESUL

Ai la dispoziţie

modele clasice, elegante,

dar şi o agendă cu totul

nouă, personalizată cu

produsul-vedetă

Forever:
Aloe Vera
Gel.

Şi pentru că se
apropie sezonul

sărbătorilor şi suntem
convinşi că îţi doreşti să le

oferi în dar celor dragi şi
partenerilor de afacere
cadouri plăcute şi utile

fără să pierzi timp preţios
în trafic sau colindând

magazinele, nu uita că
în toate centrele de
distribuţie găseşti

materiale
personalizate Forever,

ideale în acest scop.

AGENDE 2010

Adevărate cărţi de vizită

pentru afacerea ta, aceste

calendare îşi găsesc perfect

locul la tine acasă, în

birou, în sala de

prezentare, în portofel

sau între materialele

pe care le foloseşti

ca să-ţi promovezi

afacerea.

CALENDARE DE PERETE
ŞI DE BUZUNAR 2010

Pentru
porţia ta
zilnică

de Aloe Vera
Gel

Îţi
conferă un

plus de

eleganţă atunci

când participi la

întâlniri de

oportunitate sau când

călătoreşti.

O
ilustrare practică

a gamei de

produse Forever şi,

totodată, o modalitate

atrăgătoare de

a-ţi decora
spaţiul de

lucru

Ideal
pentru

călătorii,

antrenamentul

zilnic, drumeţii

sau chiar la
şcoală

A
reapărut

Ghidul Sonya,

într-o prezentare

nouă şi mult mai

atractivă, cu

informaţii şi sfaturi

preţioase pentru

fiecare.

Cu un design nou şi atrăgător, agendele şi calendarele 2010 te pot scoate uşor

din încurcătură atunci când vrei să faci un cadou frumos, elegant şi util!

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

SETURI DE POSTERE
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Colaboratorii Forever
Living Products care au
cont deschis la BRD (sau
îşi deschid un astfel de

cont) şi folosesc serviciul Mobilis
pentru efectuarea operaţiunilor curente
beneficiază acum de:

Reducere 50% la abonamentul
pentru acest serviciu – cu doar 0,5
euro/lună poţi face tranzacţii în timp
real (interogare sold, transferuri între
conturi, intrări/ieşiri sume din cont),

utilizând doar telefonul mobil (cu
abonament Vodafone sau Orange) şi
fără să depinzi de programul băncii.

Reducere 25% la transferurile
efectuate prin intermediul acestui
serviciu.

Pentru a beneficia de această ofertă
specială vă rugăm să solicitaţi formu-
larele aferente disponibile în centrele
de distribuţie, să le completaţi şi să le
depuneţi la sucursala BRD unde v-aţi
deschis contul.

Contul în care trebuie plătite produsele
comandate online şi prin Tel Verde este

RO24BRDE450SV09924624500.

BRD-Groupe Societe Generale
lansează, de asemenea, car-
dul de credit PUNCT CARD,
special pentru cumpărături,
inclusiv pentru produsele
dumneavoastră preferate
Forever, prin care vă
propune:

�� O linie de credit de până
la 20.000 de lei, cu termen de acordare
2 ani şi posibilitate de prelungire auto-
mată.

�� O perioadă de graţie de până la 60
de zile: fără dobândă, pentru toate
tranzacţiile efectuate cu cardul la
comercianţi şi a căror valoare este
rambursată integral în cadrul acestei
perioade.

În plus, BRD oferă:

�� 50% reducere la comisionul de întoc-
mire a dosarului de credit
�� Înscriere automată într-un program
de fidelitate gratuit, cu avantaje unice

Până în data de 29 decembrie 2009,
efectuând cel puţin 5 tranzacţii pe lună,
cu Punct Card puteţi câştiga premii în
fiecare zi participând la promoţia BRD,
care pune în joc următoarele premii:

�� Marele premiu – 10.000 de lei
�� 1.000 de lei pe zi
�� 2.000 de puncte de fidelitate bonus

Pentru mai multe detalii puteţi accesa
www.cardcreditbrd.ro

A pregătit o ofertă preferenţială pentru toţi distribuitorii Forever Living Products care fac
comenzi online şi prin Tel Verde!

N
O

U
!

N
O

U
!

UTIL

Începând cu luna noiembrie 2009, Forever Living Products
România demarează  un proiect de instruiri adresate în special
distribuitorilor aflaţi la primele niveluri ale Planului de Marke-
ting. Cursurile vor fi susţinute de Alexandru Israil, specialist în
marketing. 

Cursul intensiv “Multilevel Marketing – Start în Forţă” îşi
propune să înarmeze participanţii cu tacticile, uneltele şi
atitudinile unui luptător de succes pe tărâmul afacerilor.
Instrumentele practice pe care aceştia le vor stăpâni în urma

parcurgerii cursului îi vor
ajuta atât în procesul de
promovare a produselor şi
afacerii Forever, cât şi în
construirea unei echipe
puternice. Cursul, cu o
durată de 3 ore, este
interactiv - se bazează pe
expuneri, exerciţii, dialog,
găsirea de soluţii la
problemele ridicate.

Pentru întrebări şi
informaţii suplimentare

vă rugăm să ne
contactaţi la adresa de

email
office@foreverliving.ro 

Multilevel Marketing

START ÎN FORŢĂ
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În această lună, seria interviurilor cu membrii President’s Club a ajuns la familia Cristiana
şi Eugen Dincuţă, Senior Manageri. Puteţi afla cum a fost călătoria lor până în acest
moment, ce i-a ajutat să ajungă atât de departe şi care sunt planurile lor de viitor.

MICILE SECRETE

ALE MARILOR LIDERI

Majoritatea oamenilor devin distribui-
tori Forever atunci când doresc să
schimbe ceva în stilul lor de viaţă. Pe
dumneavoastră ce v-a determinat să vă
alăturaţi acestei companii?

Nevoia de sănătate a tatălui meu. Văzând
efectele pozitive în urma consumului, ne-am
gândit că aceste produse pot fi benefice şi
pentru familia noastră, dar şi pentru cei din
jurul nostru. Această perioadă a durat un an
şi jumătate, timp în care ne-am edificat
asupra ofertei de sănătate, însă nu
recomandăm nimănui să piardă atât de mult
timp preţios. Apoi a apărut NEVOIA unui
venit, dar nu suplimentar, ci a unei
independenţe financiare prin care să ne
putem împlini toate visurile. Practic, când
am realizat că există această şansă, ne-am
spus că MERITĂ şi abia atunci am pornit
colaborarea, devenind parteneri activi!

Foarte mulţi se alătură companiei
Forever datorită produselor despre care
aud că sunt foarte bune. Abia apoi ajung
să privească Forever şi ca pe o afacere.
Dumneavoastră cum reuşiţi să-i convingeţi
pe oameni de potenţialul afacerii Forever?

Este foarte important ca fiecare persoană să
cunoască, de la început, TOATĂ OFERTA

companiei Forever. Apoi, fiecare în parte
decide ce vrea să fie: un consumator
mulţumit, ce poate câştiga doar pentru a-şi
acoperi consumul personal, sau un partener
de afacere. Ştiut fiind faptul că oamenii
decid greu pentru ei, le povestim experienţa
noastră. Personalizând astfel Planul de
Marketing, îi încurajăm foarte mult şi apoi îi
conducem spre o decizie care să
mulţumească nevoia lor. Astfel, aplicăm
principiul: ajută-i pe cei din jur să-şi

împlinească nevoia şi cineva va avea grijă şi
de a ta. În felul acesta fiecare partener are o
motivaţie personală pentru o viaţă mai bună
şi se foloseşte de pârghia numită „Forever”.

Cum a fost drumul de la nivelul de Nou
Distribuitor la cel de Senior Manager şi
la statutul de membri President’s Club?
Ce sfaturi puteţi să le daţi celor care vă
calcă pe urme? Ce element cheie v-a
ajutat să ajungeţi aici?
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După cum am spus, de la semnarea
Formularului de Înscriere şi până la decizia
de a fi parteneri de afacere a trecut un an şi
jumătate. Dar, din momentul în care ne-am
hotărât să ne câştigăm independenţa
financiară, am realizat că preţul trebuie plătit
înainte. Ne-am alocat timp şi resurse, am
fost aproape de cei în nevoie, am aprins şi
întreţinut focul pasiunii în cei ce ni s-au
alăturat, am avut toată încrederea în primele
două familii cu care am început să lucrăm
(Rodica & Emanuel Voicu-Vulcănean şi
Dana & Dorin Ion) şi, împreună cu sponsorii
noştri, Camelia şi Dan Dincuţă, am parcurs
acest drum într-un an. Astfel am făcut şi
facem din această colaborare nu doar o
afacere, ci şi o misiune, aceea de a atinge
inimile oamenilor cu speranţa credinţei, cu
un zâmbet cald, cu o disponibilitate aparte,
cu dăruire şi cu dorinţa de a scoate la
suprafaţă, din fiecare colaborator, ÎNVIN-
GĂTORUL creat de Dumnezeu. Am realizat
că, pentru a putea fi copiaţi de cât mai mulţi,
trebuie să fim simpli (dar nu simplişti),
corecţi, integri, profunzi, calzi, bine pregătiţi
în tot ceea ce facem sau transmitem. Toate
acestea îmbrăcate cu multă dragoste şi
multă muncă, zi de zi. Credem că elementul
cheie în această activitate constă în unitatea
noastră ca familie şi credinţa fermă că de la
Dumnezeu vin toate resursele şi capaci-
tăţile.

Anul acesta v-aţi calificat pentru a doua
oară la programul Profit Share. Poves-
tiţi-ne despre ce a trebuit să faceţi
pentru a câştiga acest cec generos.

Această calificare este o provocare pentru
fiecare Manager. Am înţeles asta în mai
2004, la întâlnirea cu Gregg Maughan! Am
realizat atunci că această calificare este una
dintre modalităţile de a rămâne „VIU” în
Forever, de aceea am asociat-o cu condiţia
de ACTIV (care reprezintă de fapt cheia
succesului), dar nu pentru o lună, ci pentru
un an de zile. Ce am făcut? Practic, ceea ce
trebuie făcut zi de zi: sponsorizare, sponso-
rizare, sponsorizare. Apoi:

� menţinerea unei relaţii apropiate cu
cei care sunt consumatori şi distri-
buitori, aplicând principiul Paretto;

� focalizarea pe cei care-şi doresc un
parteneriat pe termen lung şi
construirea unei echipe solide
împreună cu ei;

� şi, nu în ultimul rând, o relaţie de
inimă cu Managerii din echipă.

Totul conduce la „calificarea de Manager”
din două în două luni. Astfel, contează mult
mai mult ceea ce devii şi ceea ce
construieşti un an de zile şi mai puţin
valoarea cec-ului, care este un BONUS
SUPLIMENTAR, substanţial.

De când aţi ales să vă implicaţi în
Forever, aţi avut vreun moment cu
semnificaţie specială, care v-a marcat
în mod decisiv evoluţia ulterioară?

Viaţa în Forever decurge de la un moment
special către unul deosebit, de la un
Success Day bun la unul foarte bun, de la
un seminar plin de viaţă la altul „dinamită”.
Dar momentul care a marcat decizia noastră
de a fi parteneri s-a consumat (deşi ne este
viu permanent în memorie) la Sinaia, în
2002, când am fost invitaţi de Camelia
Dincuţă să participăm la un seminar susţinut
de familia Meşter. Sincer, mare lucru nu am
înţeles, dar la finalul întâlnirii fiecare
participant a completat un chestionar în care
ultima întrebare suna astfel: „Care a fost
bonusul dumneavoastră Forever luna
trecută?”. Am avut şansa şi onoarea să pot
citi aceste ultime răspunsuri şi atunci am
decis: MERITĂ! Am realizat că acele per-
soane erau ca şi noi, dar foarte diferite din
punct de vedere financiar! Şi ne-am spus:
„ce pot face ele şi noi nu?” Şi am aflat şi am
făcut şi facem în continuare.

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

În afara consumului de produse, fără
economie, noi credem că cel mai important
lucru în dezvoltarea afacerii noastre este
momentul din fiecare dimineaţă în care ne
încărcăm sufletul din Cartea Cărţilor! De ce?
Pentru că zilnic dăruim foarte multe:
energie, putere, zâmbet, informaţie, idei,
consiliere, dragoste şi este necesară
încărcarea noastră zilnică, astfel încât să
putem fi mereu un canal de binecuvântare
pentru toţi cei din jurul nostru.

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

Bună întrebare şi totodată o provocare…
Pentru că alături de Forever TOTUL ESTE
POSIBIL, dorim ca peste cinci ani să
creştem calitatea vieţii a cel puţin cinci
familii de prieteni în prima generaţie, care să
devină apoi cel puţin Senior Manageri, iar
din echipa managerială suntem convinşi că
ne vom bucura împreună cu câţiva Soaring
Manageri, pentru că ei şi-au propus acest
lucru. Cu alte cuvinte independenţa finan-
ciară să fie cuvântul de ordine pentru echipa
noastră! De ce aşa? Pentru că doar în felul
acesta eşti liber… să gândeşti, să dăruieşti,
să atingi multe alte vieţi.

Împreună reuşim, împreună ne bucurăm,
împreună suntem mai puternici!

Din inimă,

Cristiana & Eugen Dincuţă,
Senior Manageri

Membri President’s Club

Mulţumim familiei Cristiana şi Eugen
Dincuţă pentru timpul acordat pregătirii
acestui interviu şi le dorim un sfârşit de an
extraordinar, care să se transforme într-un
start de excepţie pentru activitatea Forever
din 2010.
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Întâlnirea din octombrie a fost mai mult decât un

Success Day obişnuit. A fost un eveniment la care

ne-am reîmprospătat forţele şi ne-am reafirmat valorile.

De acum suntem mai puternici şi mai hotărâţi să atingem

succesul. Le mulţumim gazdelor, Hortensia şi Samuil

Barbura, Manageri, pentru entuziasmul, energia şi

spontaneitatea cu care au moderat spectacolul. Le

mulţumim tuturor speakerilor pentru ideile pline de inspiraţie

pe care ni le-au împărtăşit.

În mesajul lor, Directorii Generali, Dóra şi Gábor Szőcs, ne-au amintit

că suntem parte a unei companii remarcabile. Doamna doctor Liliana

Hum, Manager Forever Germania ne-a prezentat planta Aloe vera într-o

nouă abordare. Lenuţa Pocaznoi, Manager, s-a întors în timp pentru a ne

face cunoscută povestea succesului ei. Şi ne-am convins o dată în plus

că Forever poate fi şansa tuturor. Cristiana şi Eugen Dincuţă, Senior

Manageri, ne-au îndemnat să învăţăm să zburăm, asemenea vulturilor, să

muncim cu pasiune, iar succesul nu se va lăsa aşteptat.

Kim Madsen, Diamant Manager din Danemarca, ne-a inspirat pe toţi cu

povestea reuşitei sale. După un asemenea discurs, am văzut nivelul de

Diamant mult mai aproape de noi. Şi chiar aşa şi este!

S-a dovedit încă o dată că afacerea noastră funcţionează chiar şi în

condiţii economice precare, datorită tuturor celor care au mai făcut un pas

în Planul de Marketing. Îi felicităm din suflet pe cei care s-au calificat la

nivelurile de Asistent Supervizor, Supervizor, Asistent Manager şi Manager.

Felicitări familiei Ujlaki Csaba & Anna Mária, Manageri, câştigătorii

trofeului pentru cel mai original clip de promovare a produsului Aloe2Go,

precum şi Paulei Vasilescu, Manager, ocupanta locului întâi la concursul

Sonya Make-up, premii acordate la Super Raliul din Dallas! A fost un

Success Day din care am învăţat multe, ne-am distrat alături de Mădălina

Lefter şi Marius Nedelcu şi am plecat acasă parcă mai convinşi că merită

să ne urmăm visul, oricât de greu ne-ar fi, pentru că în final vom fi răsplătiţi.

Vă aşteptăm şi în luna noiembrie la o nouă întâlnire a vulturilor, din care

vom avea şi mai multe de învăţat. Până atunci, mult succes tuturor.

Gazde: Hortensia & Samuil Barbura, Manageri

Asistent Supervizori

Kim & Oliver Madsen

Merită să ne
urmăm visul

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.



11

EVENIMENT

foreverliving.comF O R E V E R | România & Republica Moldova | noiembrie 2009 | 127

Dr. Liliana Hum
Manager, Forever Germania

Iată câteva dintre impresiile celor care au participat la Success Day pe3 octombrie:

“Poftiţi în vagoanele expresului de lux Forever!" Acesta poate fimotto-ul întâlnirii Success Day din 3 octombrie 2009. Oare ce vedeun nou distribuitor la această întâlnire? Oare ce îl impresionează pecel care abia a semnat formularul de înscriere sau pe cel care abiaa deschis primul flacon de Aloe Vera Gel?
Vede o sală impresionantă, festivă, vede oameni de toate vârstele şide toate categoriile, dar care au ceva în comun cu el: sunt oameniobişnuiţi. Vede doi tineri Directori Generali, dr. Szőcs Gábor şi dr. farmSzőcs Dóra, care adresează un mesaj optimist: reprezentăm o firmăexcepţională. Vede scena plină cu persoane calificate la diverseniveluri ale Planului de Marketing şi sigur îşi doreşte să fie şi el acolodata viitoare. Vede un medic de succes care îşi ajută pacienţii nunumai prin medicina clasică, ci şi prin produse naturale. Vede o tânărădoamnă Manager care îl ambiţionează să profite de oportunitatea carei se oferă şi lui astăzi. Vede doi seniori ai afacerii care îl îndeamnă săîşi deschidă aripile şi să aibă o adevărată viziune de vultur.

Aude că se vorbeşte mereu despre schimbare şi înţelegecă şi pentru el există şansa de a câştiga cu sistemul NDP.Totul îi place şi i se potriveşte, dar rămâne uimit de invitatuldin Scandinavia, Kim Madsen, Diamant Manager. Oarecum o fi să călătoreşti atât de mult şi mai ales să ai şifamilia cu tine? Oare cum o fi să transformi munca înplăcere? Oare cum o fi să ajungi Diamant? Nu ştie, dar tarei-ar plăcea să afle.

Aşa că omul nostru nou pleacă de la Sala Palatului cuhotărârea de a-şi lua bilet pentru expresul FOREVER şi nuorice bilet, ci unul la clasa întâi. Şi chiar se gândeşte pe cineva lua în vagon cu el data viitoare, pe 21 noiembrie.

Dr. Livia Stoenică, Asistent Manager

Eugen Dincuţă
Senior Manager

Cristiana Dincuţă
Senior Manager

Lenuţa Pocaznoi
Manager

Asistent Supervizori

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Kim Madsen
Diamant Manager,
Forever Scandinavia
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Supervizori

„ŞI VOI PUTEŢI” s-ar potrivi ca laitmotiv al acestui Success Day extrem de concentrat în ideişi emoţii. „Dacă eu am putut să ating nivelul de Manager lucrând part-time, având în acelaşitimp un serviciu cu normă întreagă şi fiind studentă, atunci veţi reuşi şi voi” – a spus tânăraLenuţa Pocaznoi.

„Fetelor, dacă eu am ajuns acolo (la Super Raliul din America), oricare dintre voi poate”- aspus fermecătoarea Paula Vasilescu, Miss Sonya Europa. „Am fost un nimeni şi am ajunscineva” sunt vorbele lui Eugen Dincuţă, care s-a prezentat excepţional ţinând seama că a fostprimul său speech la Sala Palatului, iar împreună cu soţia sa, Cristiana, ne-a oferit extrem deconvingător ingredientele succesului.

Doamna doctor Liliana Hum a fost exemplul viu de ambiţie şi pasiune pentru muncă şi viaţă.Este al treilea microchirurg al României şi îmbină cu succes excepţionala carieră medicală cudezvoltarea afacerii Forever. De la simplii invitaţi până la Manageri am avut şansa de a-lvedea atât de aproape şi de a asculta un DIAMANT FOREVER. “Şi voi puteţi!” a fost mesajul

Asistent Manageri

Marius

Paula Vasilescu, Manager

Kim & Oliver Madsen

Kele Mónika, Senior Manager şi Ujlaki Csaba & Anna Mária, Manageri
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Vă aşteptăm cu drag pe 21 noiembrie la Sala Palatului din Bucureşti, la un
Success Day de sărbători!

EVENIMENT

lui: dacă locuitorii unei ţări atât de sărace ca Uganda au învăţat să vândă un Forever Lipspentru a câştiga echivalentul salariului pentru o zi de muncă în ţara lor, care ar fi scuzelenoastre pentru a nu reuşi în Forever?

„Să mănânci, să te îmbraci, să gândeşti şi să vorbeşti ca un Diamant pentru a deveniastfel” ne recomandă domnul Madsen. Ţinuta distinsă, mesajul inspirat şi foarte actual alManagerilor Generali, vocea pătrunzătoare şi dicţia perfectă a domnului Samuil Barbura –gazda evenimentului - dublată de timbrul melodios al soţiei sale, doamna Hortensia Barbura,rămân în memorie.

Îmi amintesc expresia domnului Benedek: „liniile surori”, precum şi ideea “love line” lansatăde Aurel Meşter la un Success Day trecut. Ei bine, a fost fermecător să aflăm de idile trăiteForever: noua familie Dreghici-Pocaznoi, precum şi simpaticul proaspăt Manager care aurcat pe scenă şi a recunoscut că succesul său se datorează sprijinului oferit de o doamnădeosebită dintr-o linie paralelă.

Sunt numai câteva dintre impresiile care mi-au confirmat încă o dată că fiecare Success Daypoate fi un instrument extrem de util în mâinile celor care se află pe drumul către succes.

Dr. Monica Mitroi, Supervizor,
Târgu-Jiu

Marinela & Renato Goldiş, Manageri

Gabriel Staicovici, Manager

Asistent Supervizori

Mădălina Lefter
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Procesul de vânzare este, până la urmă, o chestiune de psihologie umană. Unii
oameni se nasc cu instinct comercial, alţii trebuie să-l înveţe de-a lungul carierei.
Un vânzător bun identifică şi înţelege personalitatea fiecărui client potenţial într-un
timp foarte scurt şi apoi îşi construieşte prezentarea de vânzări în funcţie de
profilul psihologic al acestuia. Nevoile şi motivaţiile clientului rămân, întotdea-
una, pe primul loc.

CE MERITĂ SĂ ŞTII DESPRE
DECIZIA DE A CUMPĂRA

Dacă înţelegi starea emoţională a
celui din faţa ta, îţi poţi adapta şi
eficientiza strategia de vânzare. Poţi
afla mai multe despre clientul tău
potenţial punând întrebări pertinente
despre nevoile sale, ascultând cu
atenţie răspunsurile, citind limbajul
corpului, tratând lucrurile cu calm,
fiind sensibil la problemele şi stările
sale emoţionale.

Valorificând, în sensul bun al
cuvântului, stările afective ale celui
din faţa ta, îl poţi îndrepta mai uşor
către decizia de achiziţie. Iată câteva
dintre motivaţiile care îi animă pe
oameni în astfel de situaţii:

POSESIA.
Intrând în posesia unui produs Forever,
clientul demonstrează altora că a
realizat ceva notabil. Produsul devine
parte din identitatea clientului tău şi îl

ajută în construirea unui stil de viaţă.
Mai mult decât atât, mulţi oameni se
concentrează mai degrabă pe mândria

pe care o resimt atunci când devin
proprietarii unui produs decât pe
beneficiile pe care acesta le oferă.
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SIGURANŢA.
Pune în evidenţă faptul că un

stil de viaţă sănătos, combinat cu
consumul regulat al produselor
Forever asigură clientul, prin
prevenţie, împotriva bolilor, îi
conferă acestuia energie şi putere
mai mare de a lupta cu problemele
inerente ale vieţii.

AUTO-ÎMBUNĂTĂŢIREA.
Sunt mulţi autodidacţi printre clienţii tăi.
Ei caută informaţii care îi ajută în
dezvoltarea personală. Povesteşte-le
despre produsele Forever şi despre
beneficiile plantei Aloe vera, iar ei şi le
vor însuşi şi le vor transmite mai
departe.

STATUTUL SOCIAL.
Toată lumea ştie că orice cremă de
mâini îndepărtează asprimea, însă
cremele Forever, pe lângă calităţile lor
deosebite, acordă şi un anumit status,
o anumită distincţie.

APARTENENŢA.
Oamenii sunt dornici să facă parte
dintr-un anumit grup social şi îşi pot
satisface această nevoie atât prin
achiziţionarea de produse, cât mai ales
prin intrarea lor în echipa Forever.

AMBIŢIA.
Această stare emoţională face ca
oamenii să opteze pentru decizii care îi
ajută să obţină mai mult de la viaţă.
Oportunitatea Forever Living Products
devine, astfel, mult mai atractivă.

PUTEREA.
Această motivaţie subconştientă stă la
baza multor decizii, deoarece majori-
tatea oamenilor vor să aibă control, mai
ales asupra propriei lor vieţi.

Alexandru Israil,
specialist marketing

În timpul procesului de vânzare e
bine să fii atent la acele semne
care indică faptul că potenţialul
client este foarte aproape de
decizia de a încheia tranzacţia –
fie de a achiziţiona produse, fie
de a deveni distribuitor – şi să
valorifici momentul.

Semnalele verbale sunt întrebări
sau comentarii precum:

� “Ce suplimente alimentare
credeţi că se potrivesc stilului meu
de viaţă?”
� “Care e termenul de garanţie al
produsului?”
� “Mi-aş fi dorit să mi-o pot permite ...”
� “În cât timp credeţi că se poate
ajunge la un venit suplimentar de
800 de lei pe lună?”
� “De unde se achiziţionează
produsele?”
� “Şi mă puteţi îndruma, măcar în
primele luni după ce devin
distribuitor?”

Semnalele non-verbale, la fel de
importante, includ:

�Trecerea de la încordare la relaxare.
� Zâmbetul şi privirea directă în
ochi.
� “Palparea” repetată a produselor.
� Aplecarea în faţă, către vânzător
sau produs.
� Deschiderea braţelor care au fost
iniţial închise.
� Trecerea de la pumni strânşi la
palme deschise.
� Dilatarea pupilelor – un semn de
relaxare şi acceptare.

Ca om de

vânzări, e bine să

fii atent la nevoile,

dorinţele şi manifestările

oamenilor. Cu cât observi şi

înţelegi mai mult, cu atât viaţa

ta ca distribuitor Forever va

fi mai îmbelşugată, şi

financiar, şi

emoţional.
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Tu faci diferenţa pe 5 şi 6 martie 2010,

la Londra
Perioada de calificare la Raliul European din 2010 s-a încheiat. Felicitări tuturor
celor care, muncind alături de echipe, au realizat unul dintre nivelele de
calificare la acest important eveniment al companiei!

NIVELUL 1

Luminiţa & Ionel Alban
Ana & Ion Andrei
Genica & Marinel Andro
Maria & Adrian Arghir
Dorina & Vasile Arsenie
Aszalos Ibolya & Csaba
Maria & Mircea Bagdasar
Iulia Beldiman
Emilia Benea
Alina & Daniel Blendea
Persidia & Daniel Buzatu
Georgeta & Florin Călin
Liliana & Eugen Caplea
Camelia & Nicolae Catrina
Claudia & Alexandru Chiriac-Bănică
Fenelia Ciaca
Elena & Mihai Ciobanu
Eugen & Ileana Cirlea
Viorica & Marcel Cismaru
Niculina & Viorel Ciuchea
Rodica & Ghiţă Codoban
Ghiorghe & Maria Constantin
Vasilica & Dumitru Crăciun
Elena & Adrian Cristache
Livia Cusiac
Mihaela Dan
Maria Dărăban
Deák Mihály & Katalin
Mariana & Daniel Demeter
Derzsi Sámuel & Etelka
Marian & Carla Dicianu
Liliana & Ion Dumbravă
Aurel & Cornelia Durigă
Mihaela Eftimescu
Nicoleta & Gheorghe Epure

Lucica Erdei
Mircea & Raluca Fage
Ioan & Elisabeta Fila
Gheorghe & Adelina Filip
Vasilica & George Florescu
Savu & Cornelia Foficaş
Maria & Petru Frenţiu
Aurelia & Sorin Gerea
Amalia Gligor
Tatiana & Florin Gonţ
Petru & Mariana Gorea
Mihaela Grigoriu
Mihaela & Octavian Gruioniu
Violeta & Liviu Haită
Cristina Herbil
Petrea & Elena Humelnicu
Carina & Sebastian Iacătă
Raveca & Constantin Iacomi
Genoveva Ianişevschi
Nicoleta Iftode
Elena & Ion Ignat
Liliana & Marin Ilina
Gheorghe & Mihaela Ion
Marian & Iuliana Ioncescu
Doina & Neculai Iordache
Liliana & Ciprian Lazăr
Victoria & Mircea Mehedinţi
Elena Minescu
Monica & Costel Minescu
Ana & Romu Mocan
Vasilica & Petre Neacşu
Hera & Nicolae Nicolaescu
Maria & Cristian Nicula
Aurelia & Dumitru Olteanu
Daniel & Maria Parascan
Ligia & Doru Paşcan
Mihai & Elionora Păstrăvanu
Eugenia & Nicolae Păun
Viorica & Alexandru Petrar
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Pop

Ulpia Daciana Pop
Eugenia & Gheorghe Popa
Eugenia & Emilian Popescu
Gabriel & Antonela Popescu
Iuliana Popescu
Zenovia & Cătălin Riglea
Mariana Rusu
Marina Samson
Victor & Ludmila Sass
Angela & Ioan Sigheti
Volumia & Octavian Sîngeorzan
Erika & Ciprian Smetan
Gheorghe & Mariana Sodolescu
Viorica & Valeriean Stănilă
Vasilica & Gheorghe Ştefan
Ştefania & Viorel Stroe
Lucia & Victor Teleanu
Eugenia Toma
Cornelia Trăistaru
Ioana & Nicolae Traşcă
Radu & Marta Trif
Petru & Emilia Truşcă
Gabriela & Marian Tudor
Mariana & Eugen Tudoricu
Didina Tudose
Susana & Gavril Ulbrecht
Liliana Ungureanu
Sorin & Viorica Urdea
Mariana & Silviu Ursu
Ramona & Dorin Vingan
Georgeta & Ion Zamfir

NIVELUL 2

Elena & Virgil Angelescu
Cătălina Baitanu
Bandi Attila & Izabella

Aurica Barbu
Corina & Constantin Constantinescu
Cristina & Gabriel Cristache
Marilena & Teodor Culişir
Cristiana & Eugen Dincuţă
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Ioana Loloiu
Violeta & Dumitru Luca
Lăcrămioara Lungu
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Aurel & Veronica Meşter
Nagy Ernő & Irma
Ioan & Paraschiva Păcuraru
Aurelia Palangă
Iuliana & Victoraş Pîrşan
Dana & Costel Pop
Smaranda Sălcudean
Gabriel Staicovici
Claudia & Daniel Stanciu
Georgeta & Andrei Stanciu
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Laura & Dan Tatic
Veres Juliana
Florica & Emil Zaha
Sofiea Zamfir

NIVELUL 3

Carmen & Gabriel Larion
Christine Popa
Constantin & Tania Popa
Varga Csaba & Viorica

Pentru organizarea în condiţii cât mai bune a acestui eveniment,
rugăm toţi calificaţii să ne transmită confirmarea de participare la
Raliul European din 2010, de la Londra, prin e-mail la adresele
cristina@foreverliving.ro sau alexandra@foreverliving.ro cel târziu
până în data de 10 decembrie.

Raliul European este un eveniment dedicat în egală măsură
tuturor colaboratorilor Forever. Fiţi şi voi prezenţi pe 5 şi 6 martie
pe Wembley Arena din Londra, la cel mai mare eveniment
european al anului 2010, unde veţi primi acea infuzie de energie,

pasiune şi entuziasm de care avem cu toţii nevoie pentru a ne
dezvolta şi mai mult afacerea.

Toţi cei care doresc să participe la această întâlnire sunt rugaţi să
ia legătura cu Managerul superior! Rugăm Managerii care

doresc bilete pentru necalificaţi să ne trimită solicitările (numele
celui care face solicitarea, numărul de bilete şi centrul de

distribuţie de unde doreşte să le ridice) pe adresa de e-mail
office@foreverliving.ro până în data de 30 noiembrie.

Vă mulţumim!

PREMII

PREMII

PREMII



F O R E V E R | România & Republica Moldova | noiembrie 2009 | 127 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 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. 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.

Marţi, 1 decembrie - închis
Miercuri, 2 decembrie - inventar

Joi, 3 decembrie - prima zi de comenzi
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Calificările lunii octombrie
România & Republica Moldova

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI
Maria & Alexandru Bâscu Horezu, VL Gabriel Staicovici
Violeta & Florin Lele Oradea Nagy Ernő & Irma
Vasilica & Viorel Bobolea Giurgiu Ioana Loloiu
Monica & Dumitru Botea Craiova Daniela Dragotă
Andreea & Mihail Botoacă Bucureşti Carina & Sebastian Iacătă
Mariana Buf Bucureşti Gherghina Roşescu
Florica Deac Sătmărel, SM Răzvan Marieş
Mihaela Eftimescu Bucureşti Mihaela Anghel
Lucica Erdei Miercurea-Ciuc Gizella & Marius Botiş
Valeria Gheorghe Bucureşti Christine Popa
Mariana & Marian Gologan Buzău Aurel & Mihaela Stoicea
Elena Grosu Bucureşti Elena & Ion Ignat
Lucian Hîncu Bucureşti Ujlaki Csaba & Anna Mária
Irina Neicu Bucureşti Anda Gabriela Vişan
Constantin Nicolae Bucureşti Viorica Şuţă
Eugenia & Nicolae Păun Braşov Viorica & Mihai Pricope
Gabriel & Antonela Popescu Bucureşti Carmen & Gabriel Larion
Viorica & Mihai Pricope Braşov Diana Plockuy
Gherghina Roşescu Piteşti Valeria Gheorghe
Marius Rotaru Bucureşti Mariana Buf
Vasilica Stanciu Popeşti Leordeni, IF Oliviu & Mariana Briceanu
Adrian Stângaciu Timişoara Adriana & Ilie Carciuc
Aurel & Mihaela Stoicea Concelho Sintra, Portugalia Violeta & Liviu Haită
Szász Attila & Aliz Biharia, BH Kelemen Sándor & Enikő
Nela Teoaca Bucureşti Olga Ceapraz
Radu & Marta Trif Apahida Victoria Mehedinţi
Maria Trifan Roman, NT Constantin & Tania Popa
Nicoleta Vascan Bucureşti Crina Vişenescu
Crina Vişenescu Bucureşti Christine Popa

MANAGERI SPONSORI
Lucreţia Popa Bucureşti Mihăiţa Postelnicu

Iulius & Rodica Colda Baia de Arieş Ioan & Doina Ghimuş
Ioan & Doina Ghimuş Bucureşti Aurelia & Aurică Năstase
Elena & Ion Ignat Bucureşti Elena & Virgil Angelescu
Ioana Loloiu Giurgiu Ioana & Emil Petriş
Ioana & Emil Petriş Giurgiu Cristina Petriş
Cristina Petriş Giurgiu Iulius & Rodica Colda
Christine Popa Bucureşti Lucreţia Popa
Sorin & Viorica Udrea Făgăraş, BV Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
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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. Elena & Virgil Angelescu
4. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
5. Cristiana & Eugen Dincuţă

6. Carmen & Gabriel Larion
7. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
8. Marilena & Teodor Culişir
9. Mihăiţa Postelnicu
10. Cristina & Gheorghe Farcaş

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

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

8. Marilena & Teodor Culişir (9)
9. Mircea & Dana Olariu (8)
10. Petru & Emilia Truşcă (10)
11. Cristiana & Eugen Dincuţă (18)
12. Doina & Dănuţ Hanganu (11)
13. Smaranda Sălcudean (12)
14. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu (20)

15. Derzsi Sámuel & Etelka (15)
16. Mariana Iuga (16)
17. Constantin & Tania Popa (13)
18. Carmen & Gabriel Larion (nou)
19. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (nou)
20. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (nou)

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

6. Domniţa & Onisim Bontaş
7. Irina Neicu
8. Tudorel & Rădiţa Iorga
9. Elena & Ion Ignat
10. Ioan & Paraschiva Păcuraru

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 octombrie 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.)



PROMOŢII DE SĂRBĂTORI
Pe

1 decembrie
se dă startul la

promoţiile de sărbători!
Te invităm să ne faci o vizită

în centrele de distribuţie ori să
comanzi produsele online sau prin
Tel Verde şi să te bucuri şi tu de
cadouri surpriză! Oferă-le celor

dragi, de Crăciun, daruri de sănătate
şi frumuseţe

şi vei fi,
la rândul tău,

răsplătit
cu cadouri minunate!

Crăciunul Forever se apropie!
Află şi tu despre promoţiile

pe care ţi le pregătim!


