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Sărbători Fericite şi
La Mulţi Ani!
Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új
Évet!

Merry Christmas and
a Happy New Year!



2

Mesajul Fondatorului Companiei

Ştiu că spun
asta des, dar

timpul chiar

zboară atunci

când faci ce-ţi

place! E greu

de crezut că

2009 este aproa-

pe de domeniul trecutului şi că o dată cu el încheiem şi primul

deceniu din noul mileniu. Sper ca fiecare dintre voi să fi avut

un an minunat şi să fi cunoscut creşteri însemnate în toate

aspectele vieţii. Pentru mine, Ruth şi întreaga echipă Forever

de la Sediul Central a fost un an grozav. Bineînţeles că nu a

fost perfect, am avut de-a face şi cu unele provocări ale vieţii,

dar am văzut destule de-a lungul timpului ca să-mi dau seama

că numai atunci când suntem puşi la încercare ne dezvoltăm

cu adevărat.

Ştiu că acest an a fost destul de greu pentru majoritatea. Am

experimentat turbulenţe fără precedent în arena politică şi

financiară, care au avut un impact asupra multor cunoscuţi.

Atât în Statele Unite cât şi în alte părţi ale lumii sunt din ce în

ce mai vizibile lipsa încrederii, nesiguranţa crescândă, şomajul

şi falimentele, iar mâna invizibilă a guvernului care intervine în

economie ne afectează pe toţi. Suntem sensibili faţă de

suferinţa celor afectaţi şi, totodată, conştienţi că Forever poate

readuce speranţa tuturor celor care caută o modalitate cinstită

de a ieşi din blocajul financiar.

Am auzit de multe cazuri în care distribuitorii noştri trebuie să

lucreze mai mult ca niciodată, să investească resurse şi

energie enorme în afacerile lor, zbătându-se să înoate

împotriva curentului pe care merge economia actuală. Aceeaşi

bătălie se poartă şi în zona afacerilor tradiţionale, unde

oamenii se străduiesc să reziste cererii în scădere şi să pună

în joc tot ce au pentru supravieţuirea afacerii. Diferenţa în

această luptă, însă, este că alături de Forever, munca asiduă,

atitudinea corectă şi un plan consecvent îţi vor aduce

recompense oriunde te-ai afla pe mapamond. Anul acesta am

putut să văd asta mai mult ca niciodată: sfidăm criza şi, contrar

trendurilor industriei, creştem. Voi vă clădiţi propria economie,

iar noi suntem încântaţi să vedem victoriile pe care le reputaţi,

fie ele mici sau mari.

Pe parcursul acestui an mi s-a amintit constant că secretul

succesului personal şi cel mai important factor în recuperarea

naţiunilor este o monedă care nu poate fi nici cumpărată, nici

vândută, o calitate care este şi gratuită şi nepreţuită: abilitatea

şi dorinţa de a iubi. Să iubeşti o altă persoană şi să fii dispus

să faci tot ce-ţi stă în putere pentru a-i îmbunătăţi viaţa, să

iubeşti îndeajuns de mult încât să fii onest în tot ceea ce faci,

să iubeşti ceea ce faci şi să te străduieşti să fii cel mai bun. Nu

există limite când e vorba de puterea dragostei.

Gândindu-mă la câte poate face dragostea şi cum sezonul

sărbătorilor aduce întotdeauna la suprafaţă ceea ce e mai bun

în noi, mi-am amintit de un articol publicat de New York Sun

acum un secol şi ceva: pentru că a vrut să afle adevărul gol-

goluţ despre Moş Crăciun, o fetiţă din New York, Virginia

O’Hanlon, a trimis o scrisoare ziarului The Sun: “Am opt ani şi

unii dintre prietenii mei spun ca Moş Crăciun nu există. Tata

zice că tot ce se scrie în “Sun” este adevărat. Spuneţi-mi, vă

rog, există Moş Crăciun?” Răspunsul celor din redacţie a

devenit cel mai difuzat editorial în limba engleză de până

acum.

Bucuraţi-vă de acest editorial magic şi, pe măsură ce intrăm în

sezonul sărbătorilor, am vrea să ştiţi cât de mult vă apreciem

pe toţi pentru ceea ce faceţi în Forever şi vă mulţumim din

suflet. Fie ca acest Crăciun să vă aducă în dar toate şansele

pe care le puteţi avea ca să demonstraţi că puterea Forever

este puterea dragostei!

Sărbători fericite!
Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan

Da, Virginia, există Moş Crăciun

-1897-

DRAGĂ REDACŢIE: “Sunt o fetiţă de 8 ani. Unii

dintre prietenii mei de joacă îmi spun că nu există

Moş Crăciun. Tata mi-a spus ‘Dacă o să vezi scris

negru pe alb în ziar, atunci aşa este.’ Vă rog să-

mi spuneţi adevărul: există Moş Crăciun?”

VIRGINIA O’HANLON.
115 WEST NINETY-FIFTH STREET.

Virginia, micii tăi prieteni de joacă nu au

dreptate. Mulţi copii sunt afectaţi de

scepticismul unei epoci sceptice şi cred numai

ceea ce vad. Ei cred că există numai ceea ce pot

pricepe cu spiritul lor de copil. Că aparţine unui

om mare sau unui copil, spiritul uman, în general,

e mic. În cosmos s-ar pierde ca o insecta măruntă.

O minte de furnică nu e de ajuns pentru a cuprinde

şi a înţelege tot adevărul.

Da, Virginia, există Moş Crăciun, aşa cum există

iubirea, dăruirea, cinstea, credinţa, sincerita-

tea, respectarea cuvântului dat. Şi numai pentru

că toate acestea există
viaţa noastră este
frumoasă şi senină. Vai,
ce tristă ar fi lumea
fără Moş Crăciun! La fel
de îngrozitoare ar fi
dacă n-ar exista nicio
Virginia. N-ar mai exis-
ta nici credinţa unui
copil, nicio poezie,
nicio poveste de dra-
goste care să facă
existenţa noastră supor-
tabilă. N-am avea nicio
altă bucurie, decât ceea
ce am vedea şi auzi. Lumina cu care

copilăria umple lumea s-ar stinge.

Să nu crezi în Moş Crăciun? Atunci înseamnă că nu

crezi nici în zâne. Poţi să-l pui pe tatăl tău să

angajeze oameni care să-l pândească pe Moş Crăciun

coborând pe horn pentru a-l prinde. Şi chiar dacă

nu l-ai văzut pe Moş coborând, ce dovedeşte asta?

Nimeni nu-l vede pe Moş Crăciun, dar asta nu

înseamnă că el nu există. Cele mai adevărate

lucruri din lume sunt acelea pe care nici oamenii

mari, nici copiii nu le pot vedea. Ai văzut vreodată

zâne dansând pe pajişte? Sigur că nu, dar asta nu

înseamnă că ele nu sunt acolo. Nimeni nu-şi poate

imagina toate minunile văzute şi nevăzute din

lume.

Lumea nevăzută este acoperită de un văl pe care

nici măcar cel mai puternic om n-ar putea să-l dea

la o parte. Doar credinţa, poezia, iubirea pot da

la o parte această cortină pentru a ne dezvălui

imaginea frumuseţii şi splendorii supranaturale de

dincolo. Sunt acestea reale? Virginia, nimic din

lumea asta nu este mai adevărat şi mai durabil.

Nu există Moş Crăciun? Slava Domnului, el trăieşte

şi va trăi mereu. O mie de ani de acum înainte, ba

nu, de zece ori 10.000 de ani de acum înainte el

va continua să bucure inimile copiilor.

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.

SUCCESS DAY
Următorul Success Day va

avea loc pe 23 ianuarie 2010
la Sala Palatului din

Bucureşti.

Puterea Forever este

puterea dragostei
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Mesajul Directorilor Generali

Unii vor aprinde lumânările pentru masa festivă şi vor staîmpreună cu familia. Alţii o să iasă pe stradă şi vor privi înprag de Anul Nou jocurile de artificii care fac sărbătoarea maipalpitantă, mai cuprinzătoare.
V-aţi gândit vreodată cât de important este focul în viaţa noastră? Cât de important este el în istoria
acestei lumi? Povestea sa e veche şi locul său de naştere în cer. De acolo l-ar fi furat Prometeu. Aşa s-
a născut civilizaţia. Aşa am reuşit după secole să urcăm înapoi în cer, cu navele noastre spaţiale.Dar şi aici, pe pământ îi datorăm enorm. Flacăra Olimpică ne aduce aminte că marii campioni sunt cei
care nu-şi lasă nici măcar pentru un minut viaţa, antrenamentele, idealurile să ardă la foc mărunt. Toţi
oamenii remarcabili care au lăsat ceva în urma lor, toţi cei care au deschis un drum în faţa lor ştiu că
numai această combustie continuă dă şansa de a păşi prin viaţă umăr la umăr cu cei mai buni.Nu contează cât de complicată este perioada prin care trecem. Dificultăţile nu au putere asupra oamenilor
care ard în tot ce fac. Flacăra pe care o păstrăm vie în relaţiile cu familia, prietenii, colaboratorii,
cunoştinţele mai vechi şi cei pe care abia i-am întâlnit, această flacără este sursa noastră de încredere.
De forţă. De reuşită continuă şi, bineînţeles, de bucurie şi satisfacţie.
Nu rişti să ai probleme cu afacerea atunci când munceşti, ci atunci când iei o pauză. Momentele grele
devin destin doar dacă le lăsăm să preia conducerea asupra noastră. Asta e imposibil când focul interior
arde fără oprire. Şi chiar dacă vântul începe să bată mai tare, flăcările se înteţesc şi devin mai puternice,
mai înalte. De aceea ne putem adapta, de aceea avem curajul să îmbrăţişăm noul, să testăm şi să reuşim
cu noile strategii.

E timpul sărbătorilor şi poate că mulţi se gândesc chiar la o scurtă pauză şi se gândesc „las totul deoparte,
nu mă mai ocup de echipă, consumatori, punctaj… Stau şi mă relaxez.” Dimpotrivă însă. Decembrie nu
e luna în care ne cumpărăm un tort ca să-l mâncăm în bucătărie, doar cu familia. Este o bucurie la care
participă toţi oamenii. Spiritul sărbătorilor reaprinde focul chiar şi în inima unora care păreau să trăiască
la minima rezistenţă. Cu atât mai mult hrăneşte cu energie focul dinăuntrul nostru, cu atât mai mult ne
hrăneşte cu energie pe noi, cei obişnuiţi să trăim la intensitate maximă.
Ce poate fi mai frumos decât să fim luna aceasta mai activi, mai prezenţi, mai atenţi la cei din jur? Ce
poate fi mai potrivit cu această lună senzaţională decât să ne potrivim propriul nostru
ritm cu ritmul incandescent al anului care se apropie desfârşit şi al anului care se pregăteşte pentru propria saincandescenţă… Ce poate fi mai generos şi mai optimistdecât să oferim celor din jur şansa de a începe 2010 latemperatură înaltă, de a păşi în ianuarie cu certitudinea uneitransformări care înseamnă sănătate, prosperitate, împlinire.De a păşi în 2010 alături de echipa noastră de suflet.

Bucuraţi-vă din plin de sărbători, dragii noştri. Savuraţi fiecaremoment cu oamenii pe care îi iubiţi, cu oamenii care vă suntaproape. Ardeţi continuu. Menţineţi flacăra vie. Toţi avemnevoie de ea, mai mult decât oricând. Acest foc este chiarviaţa.

Sărbători fericite, sănătate maximă!
La mulţi ani înflăcăraţi, la mulţi ani de reuşite extraordinare!

Cu drag,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

Păstraţi flacăra vie

Mesajul Fondatorului
Companiei &
Mesajul Directorilor
Generali

Hidratare de excepţie cu
Sonya Aloe Deep
Moisturizing Cream

Sărbători
în spiritul Forever

FII ÎN FORMĂ

Success Day
- entuziasm fără limite

O afacere
pentru oameni

Moş Crăciun ne-a lăsat
cadouri pentru tine

INFO
FOREVER

Calificările
lunii noiembrie

22--33

66--77

88--99

1100--1133

1144--1155

1166

1177

1188--1199

44--55
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SONYA ALOE DEEP
MOISTURIZING CREAM

Se apropie sfârşitul acestui an, vin sărbătorile de iarnă şi, odată cu ele,
primim cu toţii un dar nepreţuit: vestea lansării în România a noului produs
cosmetic Forever Living: Sonya Aloe Deep Moisturizing Cream!

Hidratare de excepţie cu

este un fenomen complex asemănător
unui flux constant de apă din derm
către epiderm, evidenţiat prin aspectul
stratului cornos, “indicator” de
suprafaţă al nivelului de hidratare din
profunzime. Nivelul optim de hidratare
şi factorii care îl influenţează necesită
câteva precizări ce ţin de
metabolismul apei în organism. Apa
reprezintă partea fundamentală a
plasmei sanguine, lichidelor
interstiţiale şi limfei, fiind solvent şi
transportor pentru numeroase
substanţe; de asemenea, apa
favorizează reacţiile chimice din
organism. Necesarul de apă al
organismului este asigurat prin
alimentaţie sau metabolism, iar
reglarea este efectuată de sistemul
nervos şi glandele endocrine. Pielea
conţine aproximativ 70% apă (din care
20% în stratul cornos), dar cantitatea
variază invers proporţional cu vârsta.
Hidratarea normală a ţesutului cutanat
depinde de rezerva de apă din spaţiile
intercelulare şi se înlocuieşte pe
măsură ce se pierde la suprafaţă prin
acţiunea agenţilor externi. În cazul în
care excreţia depăşeşte ingestia,
organismul intră în stare de

deshidratare (agenţi ce determină
evaporarea apei, aport scăzut,
epuizare, hipertiroidism, reducerea
drastică a electroliţilor de sodiu şi
clor). Aceste tulburări determină
modificări în aspectul tenului.
Hidratarea optimă reflectă, practic,
echilibrul între apa care se evaporă la
suprafaţa pielii şi cea care provine din
straturile profunde.

poate fi superficială sau profundă.
Deoarece tratamentul cosmetic este
diferit, trebuie bine înţelese diferenţele
dintre cele două situaţii. Orice produs
cosmetic se adresează deshidratării

superficiale, în timp ce deshidratarea
profundă necesită formule cosmetice
speciale, precum Forever Marine
Mask sau Sonya Aloe Deep
Moisturizing Cream!

se datorează cauzelor externe şi se
însoţeşte de aspect caracteristic de
piele fină, subţire, sensibilă şi de
scăderea secreţiei sebacee. Stratul
cornos se „retrage”, se goleşte, se
ridează; celulele îşi pierd turgescenţa,
pielea îşi pierde aspectul plin şi ferm.
Un ten deshidratat superficial se
recunoaşte după exfolierea specifică;
(la nivelul comisurilor se formează
deşeuri cutanate); la palpare pielea
este uşor aspră şi pierde din fermitate
(tenul uscat, cu deficit de lipide).

Hidratarea cutanată

Deshidratarea cutanată

Deshidratareasuperficială

NOU

SONYA ALOE DEEP
MOISTURIZING CREAM

� Preţ Depozit – 17,30 Euro
� Preţ NDP – 21,00 Euro
� Preţ Consumator – 24,70 Euro

PC – 0,133

Află mai multe despre acest subiect din ghidul
de frumuseţe pe care îl găseşti în centrele de
distribuţie.



este determinată de factori intrinseci
(tulburări ale metabolismului apei, mai
exact incapacitatea organismului de a
reţine apa în ţesuturile subcutanate),
situaţie în care organismul este obligat
să îşi procure apa din ţesuturile
proprii. Acest lucru necesită un efort
deosebit, motiv pentru care scade
cantitatea de grăsimi subcutanate,
deci dispare acel suport plastic al
pielii, iar aceasta îşi pierde fermitatea,
formează cute, pliuri sau o reţea de
riduri adânci. Un ten cu deshidratare
profundă se recunoaşte după
aspectul pielii (flască, ofilită prematur,
cu tendinţă la riduri profunde, cu o
slabă aderenţă la structurile
adiacente).
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Dr. Zenovia Mateescu
Medic specialist MG-adulţi
Consultant beauty&skincare&makeup

Deshidratarea profundă

Iată o cremă performantă pentru
hidratare profundă, pentru o
hidratare de excepţie, atât de
necesară situaţiilor de deshidratare
cutanată! Iată o sugestie pentru
alegerea unui cadou deosebit la
vreme de iarnă! Sonya Aloe Deep
Moisturizing Cream cu extract din
scoarţă de pin este cea mai recentă
creaţie a remarcabilei linii de îngrijire
a tenului Sonya Skincare
Collection. Integrat acestui program,
produsul restabileşte necesarul hidric
al pielii uscate, mai bine ca oricând!
Extractul din scoarţă de pin conţine
substanţe naturale numite
proantocianide oligomerice. Acestea
au puternice proprietăţi antioxidante,
care combat acţiunea radicalilor liberi
şi contribuie la menţinerea şi
consolidarea colagenului cutanat,
proteină cel mai bine reprezentată
din corp. Contracararea acţiunii
radicalilor liberi este considerată de
către oamenii de ştiinţă ca fiind una
dintre cele mai eficiente metode de
combatere a semnelor îmbătrânirii
cutanate. Combinaţia dintre extract
din scoarţă de pin, gel stabilizat de
Aloe vera, trei tipuri de ceramide şi
substanţe hidratante de ultimă
generaţie contribuie la menţinerea şi
refacerea hidratării cutanate din
interiorul straturilor superficiale ale
epidermei.
Cu Sonya Aloe Deep Moisturizing

Cream, pielea îşi recapătă şi îşi
menţine aspectul tineresc!
După desfacerea capacului, se vor
desprinde cu grijă spatula şi discul
separator. Cu ajutorul spatulei se va
prelua puţină cremă pe discul
separator, de unde se va aplica pe
faţă şi decolteu cu ajutorul unor
mişcări delicate de masaj până la
absorbţia completă a produsului.
Spatula şi discul separator se vor
spăla cu apă caldă după fiecare
aplicare, întreţinându-se
corespunzător pentru următoarele
folosiri.
Pentru hidratare cutanată intensă şi
profundă se va aplica seara, după
demachiere cu Sonya Aloe
Purifying Cleanser, tonifiere cu
Sonya Refreshing Toner şi
tapotarea lejeră a două-trei picături
de Sonya Aloe Nourishing Serum.
La trecerea dintre ani vă veţi
redobândi tinereţea chipului folosind
zilnic Sonya Aloe Deep
Moisturizing Cream cu extract din
scoarţă de pin!

Sigur, veţi avea această bucurie!
Sigur, veţi dori să o împărtăşiţi şi
altora!
Tuturor, vă dorim urări de sănătate şi
împlinire!
La mulţi ani!

Sonya Aloe Deep
Moisturizing Cream

Orice produs cosmetic
se adresează
deshidratării
superficiale, în timp ce
deshidratarea profundă
necesită formule
cosmetice speciale,
precum FFoorreevveerr MMaarriinnee
MMaasskk sau SSoonnyyaa AAllooee
DDeeeepp MMooiissttuurriizziinngg
CCrreeaamm!!

“
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Sărbători în
spiritul Forever

Sărbătorile bat deja la uşă. Toate
pregătirile sunt pe ultima sută de metri
şi abia aşteptăm o binemeritată
vacanţă după un an plin şi obositor.
Dar, oricât de mult ţi-ai dori să iei o
pauză, nu uita de Forever (în astfel
de perioade este cunoscut faptul că un
mare număr de antreprenori se abat
de la drumul pe care şi l-au stabilit,
iar la începutul anului, când decid să
reia lucrurile de unde le-au lăsat, îşi
dau seama că elanul momentului a
trecut şi trebuie să înceapă să-şi
reconstruiască afacerea). Avantajul
afacerii tale Forever constă în faptul
că poţi s-o desfăşori cu uşurinţă şi-n
vacanţă, fără să simţi că lucrezi.
Citeşte mai jos câteva sfaturi care vor
asigura vitalitatea, dacă nu chiar
creşterea afacerii tale în acest sezon.

Vera kiwi
Cu
câteva
zile
înainte
de
Crăciun:

Lansează în echipa ta un concurs de reţete specifice sărbătorilor pe bază de aloe. Găsiţi cu toţii
astfel de reţete şi întâlniţi-vă să le încercaţi. Veţi fi uimiţi cât de multe există. Noi îţi prezentăm
doar una:

un cocteil delicios, binevenit după mesele copioase de
Crăciun, pentru că ajută procesul de digestie şi
linişteşte stomacul.

Ingrediente:

- 2 părţi suc proaspăt stors de kiwi
- 2 părţi Aloe Vera Gel
- câte o linguriţă de Forever Bee Honey
pentru fiecare porţie
- câte o lingură de suc de lămâie pentru
fiecare porţie

Toate ingredientele se amestecă în blender
cu cuburi de gheaţă. Se serveşte în pahare

de Martini cu felii de lămâie pe margine.
Această băutură reprezintă cel mai bun şi
mai delicios mod de a le prezenta
cunoscuţilor unele dintre beneficiile gelului
de Aloe vera. Simte cineva că nu e în
vacanţă? Poţi prepara Vera kiwi şi atunci
când tu eşti musafir. Nu trebuie decât să ai
Aloe Vera Gel cu tine şi, ştiind cât de mult se
mănâncă de sărbători, cu siguranţă toată
lumea îţi va mulţumi pentru mâna de ajutor
dată digestiei.
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DE SEZON

În ziua
de Ajun:

Probabil că ai cel puţin o plantă aloe acasă de ce nu i-ai da şi ei o haină de
sărbătoare? Împachetează ghiveciul în care se află planta în hârtie pentru
cadouri de Crăciun (varianta puţin mai costisitoare, dar de mare efect, ar fi să
cumperi un ghiveci festiv – nu costă mai mult de 30 de lei). Ei bine şi ce-i cu
asta? Haina cea nouă a aloei va atrage atenţia tuturor cunoscuţilor şi astfel
vei găsi o modalitate de a începe să le prezinţi beneficiile acestei plante
miraculoase, folosite încă din antichitate…
Împodobeşti bradul? Din nou te poţi distra în spiritul Forever. Ce-ai zice dacă
în loc de clasicele bomboane de brad ai pune pliculeţe de
Aloe2Go? Sunt frumos colorate şi chiar vor da
personalitate bradului tău, ajutându-l să vorbească
despre tine şi despre cât de mândru(ă) eşti de afacerea
ta. Fă o grefă în pe spatele pliculeţului de Aloe2Go,
bea conţinutul cu un pai şi apoi, cu o agrafă de birou,
agaţă-l în brad. Efect garantat, mai ales că vei fi
întrebat(ă) de toată lumea ce ascunde pliculeţul.

Extrasfat: Pentru o atmosferă festivă, pune
sub brad produse Forever. Poţi pune chiar şi
ambalajele produselor deja folosite (o cutie Touch
of Forever, caseta Aloe Fleur de Jouvence etc.)
la care să ataşezi o fundiţă roşie. Să mai spună
cineva că nu eşti un produs al produsului!

Pe tot
parcursul
sărbătorilor:
Uită de vin, bere şi sucuri. Serveşte-ţi
musafirii cu Aloe Herbal Blossom Tea.
Aroma lui plăcută de scorţişoară se
potriveşte atât de bine cu sărbătorile de
iarnă! Unde mai pui că oricine-ţi va trece
pragul va dori să ştie ce este această
băutură magică şi reconfortantă.

Acum este momentul să fii cât se poate de sincer(ă) cu tine: pe o scară de
la 1 la 10 cât este de uşor să petreci sărbătorile de iarnă în spiritul Forever?
Cu siguranţă vei răspunde cu bucurie 10. Şi asta nu e tot. Forever Living
Products România ţi-a pregătit cadouri de Crăciun de care te poţi bucura

pe toată perioada lunii decembrie, aşa că, atunci când vacanţa va
fi trecut, nu-ţi va fi greu să-ţi regăseşti elanul pentru un 2010
prosper şi plin de succes.

Momentul
adevărului

P.S. Dacă doreşti să-ţi faci ţie un cadou special, adu-ţi
aminte de povestea plicului alb (publicată în revista

Forever din noiembrie) şi gândeşte-te la câtă bucurie poţi
să oferi cu o mică donaţie copilaşilor sărmani de la

Fundaţia Copiii împotriva Întunericului. Oferă-ţi în dar un
plic alb printre ramurile bradului. Zâmbetul copiilor îţi va

aduce cea mai mare bucurie a Crăciunului.
Sărbători fericite alături de toţi cei dragi!
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MODALITĂŢI DE A-ŢI STIMULA
SISTEMUL IMUNITAR

Ştim cu toţii că alimentele de tip fast-food ne afectează şi au impact major asupra condiţiei fizice, predispunând la
obezitate. Motivele pentru care ar trebui să ne orientăm asupra unei alimentaţii sănătoase sunt, în zilele noastre, din

ce în ce mai evidente. Prin acţiunea lor nocivă asupra sistemului imunitar, alimentele procesate, bogate în grăsimi şi
carbohidraţi ne compromit sănătatea. Suntem în plin sezon al gripei, iar pericolele la care suntem expuşi, mai ales în
condiţiile răspândirii atât de rapide a noului virus gripal A H1N1, sunt deja binecunoscute. Prin urmare, acum este
momentul ideal să adoptăm acele schimbări în alimentaţie prin care să ne ajutăm organismul să se apere de boli. Acum
este momentul să renunţăm la alimentele care ne afectează sistemul imunitar (precum gogoşi, hamburgeri, băuturi
acidulate) şi să optăm pentru alternative sănătoase, care ne conferă protecţia şi energia de care avem nevoie în
această perioadă.

Aloe Vera Gel
Un veritabil cocteil de vitamine, minerale şi aminoacizi –
modalitatea ideală de a începe ziua într-un mod natural şi
sănătos. Gelul din frunza de aloe are proprietăţi detoxifiante,
îmbunătăţeşte digestia şi absorbţia substanţelor nutritive şi
echilibrează sistemul imunitar.

Forever Active Probiotic
Tractul digestiv reprezintă o barieră naturală contra
agresiunilor exterioare. Sistemul imunitar este compus din
numeroase celule de apărare cum sunt anticorpii sau
limfocitele. Este binecunoscut faptul că 70% din celulele
imunitare se află în intestin. Datorită celor şase tipuri de
bacterii „bune” din compoziţia sa, Forever Active Probiotic
împiedică reproducerea şi răspândirea bacteriilor
dăunătoare, echilibrează pH-ul din intestine, sprijină funcţia
sistemului digestiv. Efectele acestor bacterii bune sunt
potenţate de acţiunea gelului de Aloe vera, cu care
acţionează sinergic şi care oferă probioticelor un mediu ideal
de acţiune.

Garlic-Thyme
Pentru stimularea sistemului imunitar, nutriţioniştii
recomandă un grăunte pe zi din această plantă extrem de
benefică. Forever Garlic-Thyme conţine usturoi şi cimbru,
doi antioxidanţi puternici, ce apără organismul împotriva
efectelor nocive ale radicalilor liberi. Dintre substanţele
nutritive ce se regăsesc în acest produs menţionăm potasiul,
calciul, magneziul, complexul vitaminei B şi vitamina C.

Aloe Blossom Herbal Tea
Gust delicios şi aromă bogată într-un ceai revitalizant şi
reconfortant. Servit fierbinte şi îndulcit cu o linguriţă de
Forever Bee Honey, Aloe Blossom Herbal Tea este alegerea
perfectă a după-amiezelor geroase de iarnă. Nu conţine
cafeină şi este sărac în calorii, iar aroma plăcută de
scorţişoară pur şi simplu desfată simţurile.

FII ÎN FORMĂ
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Forever Echinacea Supreme
Echinacea este o plantă cu tradiţie îndelungată în cultura
indienilor din America de Nord, care o utilizau mai ales
pentru menţinerea sănătăţii în timpul iernii. Cercetările de
specialitate au arătat că echinacea sprijină funcţia sistemului
imunitar, protejând astfel organismul. În plus, produsul
conţine rădăcină de Hydrastis canadensis şi extract din
seminţe de struguri, pentru beneficii maxime.

Forever Royal Jelly
Lăptişorul de matcă este unul dintre cele mai complete
alimente, cu ridicat conţinut de vitamine (A, C, D, E şi
complexul vitaminelor B), aminoacizi şi minerale (calciu,
cupru, fosfor, fier, potasiu, siliciu şi sulf) şi fiind, totodată, o
sursă de acid nucleic.

Forever Bee Propolis
Utilizat încă din antichitate pentru menţinerea sănătăţii,
propolisul este bogat în substanţe nutritive precum vitamine,
minerale, enzime, aminoacizi şi microelemente, fiind un
excelent stimulent al sistemului imunitar.

Absorbent-C
Vitamina C este esenţială pentru buna funcţionare a
sistemului imunitar şi ajută organismul să lupte împotriva
răcelii şi gripei. Pentru a asigura absorbţia completă a
vitaminei C, tabletele de Forever Absorbent-C conţin tărâţe
de ovăz, fibre vegetale cu solubilitate crescute. Cercetările
arată că fibrele pot contribui la menţinerea colesterolului din
sânge în limite normale. În plus, tărâţele de ovăz ajută la
stabilizarea nivelului de zahăr din sânge, motiv pentru care
persoanele care le includ în meniul de la micul-dejun se
bucură pentru mai mult timp de senzaţia de saţietate.

Forever Calcium
Binecunoscut pentru rolul său esenţial în creşterea şi
rezistenţa oaselor şi a dinţilor, calciul influenţează şi sistemul
imunitar, favorizând asimilarea substanţelor nutritive şi
eliminarea reziduurilor acide în urma proceselor metabolice.
Forever Calcium conţine citrat de calciu în asociere cu
vitamina D şi magneziu, doi compuşi esenţiali pentru
maximizarea absorbţiei calciului. Specialiştii au ajuns la
concluzia că vitamina D poate, chiar, să scadă virulenţa
A H1N1 şi să crească răspunsul imun al organismului
(sursa: prof. Ion Fulga, citat de Evenimentul Zilei,
Suplimentul de sănătate, 11.11.2009)

Mişcare în aer liber, hrană sănătoasă
şi suplimente de calitate
Sistemul imunitar înregistrează diferitele pericole care ne
pun în primejdie sănătatea şi concepe planul de combatere
a lor. De aceea, pentru a face faţă stresului cotidian,
imunitatea trebuie stimulată. Mişcarea în aer liber, hrana
sănătoasă şi suplimentele de calitate contribuie, în egală
măsură, la menţinerea bunei funcţionări a sistemului
imunitar.

9foreverliving.com
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Vă dorim o iarnă în care să fiţi în formă
maximă şi sărbători pe care să le

petreceţi cu sănătate şi bună dispoziţie
alături de toţi cei dragi!
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Gazde: Carmen & Gabriel Larion, Manageri

Asistent Supervizori

Trupa de dans X-treme

Ce poate fi mai plăcut într-o zi de toamnă târzie decât să stai
cuibărit într-un fotoliu călduros şi confortabil? Să-i
întrebăm pe cei prezenţi la Sala Palatului sâmbătă, 21

noiembrie. Ei au ales să fie vulturi, fără să ţină cont de vremea de
afară, au ales Forever pentru că nimic nu poate fi mai plăcut
decât să te afli alături de cei dragi atunci când ai ceva de
sărbătorit. Iar ediţia din noiembrie a evenimentului Success Day
exact asta a reprezentat: sărbătoarea tuturor celor care au ales
să trăiască Forever, să intre în familia noastră şi să îşi urmeze
visurile, ţelurile şi dorinţele prin Forever.

Am fost martorii unui număr de calificări în creştere la majoritatea
nivelurilor din Planul de Marketing, semn că echipa Forever
România nu se dă bătută, că în această perioadă în care
majoritatea abdică de la obiectivele propuse din cauza
turbulenţelor economice, echipa Forever nu renunţă la ceea ce şi-
a propus, dimpotrivă „se încăpăţânează” să realizeze mai mult
când alţii lasă totul de-o parte. Aceasta este atitudinea
învingătorilor şi la acest Success Day echipele Forever din toate
colţurile ţări au fost învingătoare.

Managerii Generali, Dr. farm. Szőcs Dóra & Dr. Szőcs Gábor, ne-
au însufleţit încă o dată prin discursul lor încărcat de exemple de
autodepăşire şi energie fără limite. Gazdele noastre, Carmen şi
Gabriel, Senior Manageri, au fost minunate prin felul în care au
interacţionat cu publicul, prin felul în care subliniat fiecare
moment al spectacolului, prin entuziasmul pe care l-au transmis

Entuziasm
fără limite



întregii săli. Vă mulţumim din suflet! Toţi cei care au urcat pe scenă
pentru a ne împărtăşi din experienţa lor au fost nemaipomeniţi. Îi
mulţumim doamnei Gabriela Burlacu, Manager, pentru un discurs
motivant, necesar tuturor. Îi mulţumim familiei Stana şi Laurenţiu Dincă,
Manageri, pentru că ne-a învăţat cum să prezentăm clienţilor produsele
Forever pentru a avea succesul mult dorit. Îi mulţumim doamnei doctor
Zenovia Mateescu, consultant Forever beauty & skincare & make-up
pentru frumoasa şi interesanta prezentare a noului produs Sonya Aloe
Deep Moisturizing Cream. Îi mulţumim familiei Dana şi Ion Epure,
Manageri, pentru veritabilul exemplu de pasiune şi înflăcărare dar şi
pentru frumoasa lecţie de viaţă pe care ne-a prezentat-o. Îi mulţumim
din suflet familiei Elisaveta şi Alexandru Pocaznoi, Soaring Manageri,
pentru un discurs prin care ne-a inspirat pe toţi cei prezenţi şi că ne-a
arătat încă o cale spre reuşită prin noul sistem NDP. Vă mulţumim din
suflet tuturor!

Îi felicităm cu drag pe toţi cei care au mai făcut un pas în structura
Planului de Marketing, precum şi pe cei care s-au calificat la unul dintre
cele trei niveluri ale Raliului European de la Londra, de anul viitor.

Timpul a trecut fără să ne dăm seama pentru că ne-am lăsat
cuprinşi de magia dansului alături de trupa Xtreme şi am cântat
alături de Ionuţ Bădulescu şi Claudia Pavel. Acest Success Day a
fost o confirmare a tuturor celor prezenţi că nu au uitat de
promisiunile pe care şi le-au făcut şi de obiectivele propuse. Iar prin
asta s-a mai confirmat încă o dată faptul că oricând putem să ne
autodepăşim deoarece împreună suntem, într-adevăr, o forţă. Până
la următorul Success Day din ianuarie, vă dorim sărbători fericite şi
nenumărate reuşite Forever. Aţi demonstrat că se poate!

Alexandra Stoica,
departament marketing

EVENIMENT
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Dr. Zenovia Mateescu
Consultant Forever beauty &
skincare & make-up

Gabriela Burlacu
Manager

Laurenţiu & Stana Dincă
Manageri

Ion Epure
Manager

Dana Epure
Manager

Alexandru Pocaznoi
Soaring Manager

Elisaveta Pocaznoi
Soaring Manager

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Dr. Szőcs Gábor
Director General
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Calificări Raliul European Londra 2010

21 noiembrie 2009 a fost o zi extraordinară! Emoţii, bucurie, muzică, dans, discursuri
impresionante, filme pline de semnificaţii, oameni deosebiţi. Toate acestea m-au făcut să
mă simt atât de bine încât nu aş fi vrut să se termine niciodată. Am învăţat că trebuie să
perseverezi pentru a reuşi să-ţi formezi o echipă puternică, să ai o motivaţie puternică, să
vorbeşti cu cât mai mulţi oameni, să fii cinstit, să fii încrezător. Acum am venit doar cu
şotul şi mama dar mi-am propus ca data viitoare să aduc la Success Day cel puţin opt
oameni noi pentru a avea şi ei parte de momentele speciale pe care le petrecem de
fiecare dată la această întâlnire. Vă mulţumesc mult pentru şansa pe care mi-aţi oferit-o
de a avea viaţa la care am visat.

Mult succes tuturor!

Niculina Dinu, Asistent Supervizor

Ionuţ Bădulescu

Supervizori

Asistent Manageri

Claudia Pavel
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Vă aşteptăm cu drag pe 23 ianuarie la Sala Palatului din Bucureşti, la un
Success Day aniversar!

EVENIMENT

Lăcrămioara Lungu, Manager Lucreţia Popa, Manager

Asistent Supervizori

La înălţime la propriu şi la figurat, aşa am perceput evenimentul

Success Day al lunii noiembrie 2009. Momentele deosebite oferite

de tinerii dansatori la debutul şi pe parcursul evenimentului au

exemplificat acel cunoscut „1% inspiraţie, 99% transpiraţie”.

Mesajul care a traversat evenimentul a fost, după părerea mea „criza

este acel moment din viaţa fiecăruia dintre noi care ne arată cât de

puternici putem fi”. Nu mass-media, sociologii, politicienii sau

economiştii stabilesc asta, ci sufletul nostru, fibrele intime ale fiinţei

noastre. A spus-o doamna Gabriela Burlacu, Manager, care a

traversat cel puţin două momente critice: primul, certificatul de

persoană cu handicap împreună cu pensionarea definitivă, iar al

doilea - divorţul. Ce a făcut ea? A luptat să ajungă Manager şi a

devenit un exemplu pentru cei doi copii ai săi.

Pentru doamna Dana Epure, criza a fost în anul 2004, când

economista cu un loc de muncă bine plătit şi confortabil, îi întâlneşte

pe viitorii ei sponsori, Petru şi Emilia Truşcă, ale căror personalităţi o

fac să simtă că trebuie să facă ceva pentru evoluţia sa ca fiinţă

umană.

Sceneta inspirată din realitate (cred că multe persoane din public s-

au regăsit în ea), jucată de tinerii actori amatori, dar profesionişti

Forever, Stana şi Laurenţiu Dincă, a exemplificat truismul că „70-

80% dintre oameni se opun schimbării” – inerţia zonei de confort.

Laurenţiu Dincă ne-a transmis cu mult umor că tehnica oferirii de

soluţii Forever potenţialilor consumatori trebuie umanizată, adaptată

nevoilor pe care ei le exprimă şi nu celor pe care noi li le atribuim.

Ce ne învaţă familia Pocaznoi? Că „averea este aceea cu care rămâi

după ce ţi se elimină orice venit de care dispui la un moment dat”.

Care să fie aceea, dacă nu capacitatea de a te redescoperi,

deschiderea de a recunoaşte noi oportunităţi şi ideea de a învăţa şi

face lucruri de care nu te-ai fi crezut în stare până atunci.

Una dintre doamnele proaspăt calificate la nivelul de Manager

recunoaşte că efortul de a atinge acest nivel din Planul de Marketing

a venit după patru ani, în care a traversat şi depăşit o criză

sufletească.
S-a explicat şi s-au exemplificat avantajele noului sistem NDP pentru

diverse niveluri din Planul de Marketing. Au făcut-o Directorii

Generali, distinşii şi entuziaştii Dóra şi Gábor Szőcs, a făcut-o familia

Pocaznoi. Umorul, spontaneitatea şi farmecul gazdelor, doctorii

Carmen şi Gabriel Larion au întregit reţeta succesului acestui

Success Day. Şi pentru că a fost ultima întâlnire din acest an, să

punem în practică sugestia de a nu mercantiliza Spiritul Crăciunului,

ci de a dărui o părticică din inima noastră tuturor celor care au nevoie

de ajutor.
Dr. Monica Mitroi, Târgu-Jiu
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Există un vechi proverb care spune aşa: “Dacă vrei să fii
prosper pentru un an, creşte grâu. Dacă vrei să fii prosper
pentru zece ani, creşte pomi. Dar dacă vrei să fii prosper pentru
o viaţă întreagă, creşte oameni.”

O AFACERE
PENTRU

Oamenii care pornesc o afacere
Forever cresc odată cu ea. În
toate sensurile. Produsele

comercializate le sporesc sănătatea.
Afacerea în sine îi face prosperi.
Echipa din care fac parte le satisface
nevoia apartenenţei la un grup. Ei
câştigă respectul celorlalţi prin munca
depusă şi au siguranţa zilei de mâine.

Afacerile de succes din ziua de azi sunt
cele care au în centrul lor oamenii şi
nevoile lor. Era în care o afacere
însemna doar a vinde începe să
treacă. Gândirea comercială modernă
se îndreaptă pe relaţia directă şi
personală pe care o cultivi cu un client.
Vânzările urmează în mod firesc.

Probabil că în activitatea ta de zi cu zi
te întâlneşti cu suficiente situaţii în care
un client potenţial al produselor
Forever sau un distribuitor pe care îl
doreşti în echipa ta nu poate fi convins
uşor de oportunitatea pe care o are în
faţă. Pentru a evita astfel de cazuri, e
bine să ai în vedere câteva principii de
lucru.

În primul rând, ţine cont că atunci când
se decide dacă să cumpere un produs
sau să se angreneze în orice acţiune,
cel din faţa ta îşi pune o singură
întrebare: “Eu cu ce mă aleg din asta?”.
Acesta e adevărul şi e bine să ne
obişnuim cu el. El nu este interesat de
planul tău de a ajunge Diamant
Manager. Pentru el este important doar
cum să-şi rezolve propriile probleme şi
să-şi facă viaţa mai bună. Ca atare, e
bine să-i oferi celui din faţa ta o imagine
clară a beneficiilor pe care el le poate
avea. Beneficii specifice însă, adaptate
nevoilor sale personale. Dacă este
preocupat de îmbunătăţirea unui
anumit aspect al sănătăţii sale, atunci e
bine să plecăm de la acest punct şi să-i
prezentăm combinaţia de produse
potrivită situaţiei. Dacă are nevoie de
un câştig suplimentar, îi putem
prezenta oportunitatea de creştere a
afacerii personale Forever în funcţie de
resursele de timp şi energie pe care el
e dispus şi poate să le investească. În
acest fel nu va avea aşteptări false şi
va pleca la drum cu imaginea reală a
dezvoltării afacerii.

Înainte de a şti cum poţi să ajuţi pe
cineva, trebuie să dedici timp pentru a
descoperi nevoile sale specifice,
personale. Dacă neglijezi acest aspect,
vei deveni un om de vânzări obişnuit,
care repetă la nesfârşit aceeaşi
prezentare tuturor. Acest tip de
prezentare duce la un procentaj mic de
vânzări sau înscrieri iar costurile tale
sunt mai mari, pentru că trebuie să faci
mai multe prezentări pentru a “nimeri”
noi clienţi.

Pentru a afla nevoile specifice ale
omului cu care stai de vorbă trebuie să
îl asculţi activ. Problema e că
majoritatea oamenilor nu ştiu cum să
asculte. Ei doar aud - cuvintele sunt
identificate, dar trec pe lângă ei, nu
sunt şi înţelese. Ascultarea activă
înseamnă a fi complet prezent, a găsi
înţelesurile profunde ale dialogului.
Pentru aceasta, nu te ocupa de altceva
în timp ce asculţi, suspendă-ţi tendinţa
de a judeca, înfrânează-ţi dorinţa de a
povesti despre tine. Nu întrerupe, dar
poţi pune întrebări pertinente pentru
clarificare.

OAMENI



PRIMII PAŞI
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În acest fel, devii un expert în proprii tăi
oameni, fie că-ţi sunt clienţi potenţiali,
clienţi actuali sau membri ai echipei.
Afli ce îi mişcă, ce îi motivează, ce îi
face să te caute, să cumpere
produsele, să dorească să păstreze
legătura cu tine. Trăim într-o eră a
competiţiei intense, una în care un
client nu trebuie doar satisfăcut, ci
chiar încântat.

Astfel, pentru a-ţi creşte propria echipă
şi portofoliul de clienţi, e bine să:

Ai grijă ca fiecare om cu care ai
de-a face să se simtă unic. Prin
acest lucru îţi construieşti un
avantaj faţă de competiţie. Arată-i
că ştii ce-l face special şi nu-l
supune unei comunicări “de masă”.
Adresează-te pe nume, inclusiv în
corespondenţă. Fă o ofertă
personalizată, specifică nevoilor
sale.

Arată-i că vrei să-l ajuţi, nu
neapărat să-i vinzi ceva. Atunci
când problemele lui specifice te
interesează cu adevărat, presiunea
vânzării dispare. Fii bucuros că i-ai
rezolvat o problemă, iar el va
observa şi-ţi va deveni şi mai
apropiat.

Ajută-l cu informaţii de valoare,
cu opţiuni, cu soluţii. Atunci când te
poziţionezi ca o resursă utilă, îi oferi
formule de a-şi îmbunătăţi propria
situaţie. Poţi educa şi forma
oamenii în legătură cu beneficiile
produselor, modul de utilizare,
avantajele oportunităţii de afaceri
sau modul în care se derulează
activitatea şi se creşte echipa.

Stai în contact permanent cu el.
Păstrarea legăturii creşte gradul de
familiaritate iar acest lucru duce la

câştigarea încrederii. Încrederea
este prima pe lista motivelor pentru
care oamenii aleg să facă afaceri
cu cineva.

Ai grijă să depăşeşti întotdea-
una aşteptările sale. Fii generos,
pentru că tot ceea ce oferi se
întoarce însutit, chiar şi în afaceri.
Vei câştiga inima lui, iar fidelitatea
sa se va transforma într-un avantaj
pentru amândoi. Uneori nu e uşor
să dai acel ceva în plus, dar
întotdeauna poţi găsi o soluţie –
poţi oferi nu numai resurse
materiale, ci şi din timpul, energia,
relaţiile, informaţia sau experienţa
ta.

Alexandru Israil,
specialist marketing

Nu uita că oamenii fac
afaceri cu cei care le sunt
simpatici. Rolul tău e clar: să
devii plăcut. Oamenii trebuie
să “te cumpere” pe tine
înainte de a cumpăra ceea
ce le oferi. Există studii care
afirmă că cele mai bune
însuşiri pe care le poţi avea,
ca om, sunt a fi extrovertit,
agreabil, a avea stabilitate
emoţională, a fi conştiincios
şi a fi deschis la experienţe.
Eu aş adăuga faptul că e
important să-ţi pese cu
adevărat de oameni. Pentru
că, doar aşa, oamenii cresc
în jurul tău, odată cu
afacerea pe care ţi-o
construieşti.
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Moş Crăciun
ne-a lăsat cadouri pentru tine

NOUTĂŢI

Numai câteva zile ne mai despart de Crăciun, iar agitaţia cumpărăturilor de
cadouri este în toi! Moş Crăciun ne-a lăsat cadouri pentru tine. Ca să le primeşti nu
trebuie decât să cumperi pachetele de produse pregătite special pentru tine şi te vei
bucura imediat de cadourile Forever.

Pentru cei care cumpără la preţ
NDP 4 băuturi pe bază de Aloe
vera, Moş Crăciun a adus un
cadou format din cană Forever,
prosop Forever şi necessaire
Forever.

Pentru cei care preferă
pachetul de familie (format
din 25th Edition for Women,
25th Edition for Men, Aloe
Blossom Herbal Tea, Forever
Bee Honey şi Aroma Spa
Collection), indiferent de
preţul la care se realizează
achiziţia, Moşul vine cu un
superb set ceainic + cană, o
geantă Forever şi o lufa.

* Promoţia este valabilă pe parcursul lunii decembrie, în limita stocului disponibil.

Dacă nu ai timp să ne
vizitezi, trebuie să ştii că
pentru toate comenzile
online şi prin Tel Verde
compania plăteşte TAXA
DE TRANSPORT în luna
decembrie.

Ultima zi de comenzi
online

www.comenziforever.ro
şi Tel Verde (0800 802

563) este 24 decembrie.
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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.

1. La toate centrele de
distribuţie din ţară

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."

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.

25 decembrie, 1 ianuarie - închis
4 ianuarie - inventar

5 ianuarie - prima zi de comenzi

IMPORTANT
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Calificările lunii noiembrie
România & Republica Moldova

MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI
Dănuţ Anghel Craiova Daniela Dragotă
Tase & Mărioara Berbec Braşov Aszalos Ibolya & Csaba
Aurel & Maria Bobalca Rm. Vâlcea Elena Prodea
Emanuel & Laura Ciuca Ploieşti Corina & Constantin

Constantinescu
Ioan Demeter Arad Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Katerina Grigorie Craiova Dănut Anghel
Daniela & Emilian Hassan Craiova Katerina-Iulia Grigorie
Ileana Iacob Rm. Vâlcea Vasile & Mariana Arhirie
Liliana & Florian Moise Cristian, BV Tase & Mărioara Berbec
Codruţa & Constantin Pasniceanu Iaşi Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Emanuela & Ion Roşu Bucureşti Florentina & Ciprian Bontaş
Aurora Someşan Bucureşti Emanuela & Ion Roşu
Ecaterina & Gheorghe Spiridon Bacău Liliana & Ion Dumbravă
Gabriela Ursu Oneşti Daniel & Maria Parascan

SOARING MANAGERI SPONSORI

Elena & Virgil Angelescu Bucureşti Maria Duţescu

Elena & Ion Ignat Bucureşti Elena & Virgil Angelescu
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TOP 10 în funcţie de pc
non-manageriale realizate
în luna noiembrie

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
2. Daniel & Maria Parascan
3. Elena & Virgil Angelescu
4. Cristiana & Eugen Dincuţă
5. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (4)

6. Doina Ligia & Neculai Iordache
7. Violeta & Dumitru Luca
8. Marilena &Teodor Culişir
9. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
10. Elena & Ion Ignat

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

1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Camelia & Daniel Dincuţă (3)
3. Maria Pop (2)
4. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (6)
5. Elena & Virgil Angelescu (nou)
6. Constanţa & Danuţa Mei Rosu (14)
7. Daniel & Maria Parascan (4)

8. Vajda Katalin (5)
9. Cristiana & Eugen Dincuţă (11)
10. Marilena & Teodor Culişir (8)
11. Doina & Danuţ Hanganu (12)
12. Mircea & Dana Olariu (9)
13. Emilia & Petru Truşcă (10)
14. Smaranda Sălcudean (13)

15. Derzsi Sámuel & Etelka (15)
16. Constantin & Tania Popa (17)
17. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (19)
18. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (20)
19. Iuga Mariana (16)
20. Marcela & Ion Serban (nou)

TOP 10 în funcţie de pc
ale noilor distribuitori realizate
în luna noiembrie
1. Constantin & Tania Popa
2. Ioana Antohi
3. Constanţa & Dănuţ Mei Roşu
4. Doina Ligia & Neculai Iordache
5. Irina Neicu

6. Cristina & Gheorghe Farcaş
7. Ileana Monica Iacob
8. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
9. Aurel & Maria Bobalca
10. Elena & Ion Ignat

STIMULENTUL I

Ana Amza
Elena & Virgil Angelescu
Aszalos Ibolya & Csaba
Leonora & Florea Baciu
Maria & Mircea Bagdasar
Bandi Attila & Izabella
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

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 noiembrie 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.)




