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Mesajul Fondatorului Companiei
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
Vă aşteptăm la următorul
Success Day, pe 27 martie
2010, la Sala Palatului

din Bucureşti.

Prima lună a noului
an a şi trecut. Avem
atât de multe de
făcut şi ne-am fixat
atât de multe rezo-
luţii, încât luna ianua-
rie a fost ocupată

numai cu activităţi de acest gen.

Ştim cu toţii expresia “Timpul nu aşteaptă pe
nimeni”. Pentru mine a fost adevărată întotdeauna.
Timpul a fost mereu pe fugă, de când eram copil. De
mic îmi tot doresc ca ziua să fie mai lungă, atunci -
pentru a mă juca mai mult, acum - pentru a petrece
mai mult timp alături de distribuitorii din întreaga
lume. Sunt convins că şi voi vă doriţi întotdeauna
mai mult timp. Numai un copilaş care îl aşteaptă pe
Moşul în seara de Ajun îşi poate dori ca timpul să
treacă mai repede.

În Statele Unite, dar şi în alte ţări, februarie este
luna dragostei. La noi, sărbătoarea se numeşte
Valentine’s Day şi de obicei le dăruim celor pe care
îi iubim flori, felicitări, ciocolată etc. în semn de
recunoştinţă pentru că fac parte din viaţa noastră.
Recunoştinţa pentru ceea ce avem este o
componentă majoră a fericirii. Totodată este un
factor esenţial, dacă ne dorim să avem succes în
afacerea pe care o dezvoltăm. Nu veţi fi niciodată
fericiţi şi nu veţi atinge niciodată succesul, dacă nu
apreciaţi ceea ce aveţi acum.

Am cunoscut miliardari nefericiţi. Vă întrebaţi poate
de ce sunt nefericiţi. Pentru că, din păcate, refuză să
recunoască şi să aprecieze victoriile pe care le-au
avut şi ajutorul pe care l-au oferit de-a lungul
călătoriei lor. Sunt atât de prinşi în ziua de mâine,
încât uită să aprecieze ziua de astăzi. Acelaşi
principiu se aplică şi afacerii noastre. Este nevoie să
acordaţi timp dezvoltării relaţiilor cu membrii
echipelor voastre şi să puneţi la baza lor încredere
şi apreciere. Chiar şi inimile împietrite pot fi
îndulcite dacă sunteţi dispuşi să spuneţi
„mulţumesc” şi să vă petreceţi puţin timp
demonstrând empatie, lucru cu atât mai important
în faza de început a relaţiei.

În mod normal, venim în contact cu oameni a căror
problemă poate fi rezolvată prin oportunitatea sau
produsele Forever. Începem un dialog cu ei, pe care
mulţi îl numesc „întâlnirea faţă în faţă” şi care se
poate desfăşura acasă sau într-un autobuz – nu
locaţia este importantă. Important este să fim
conştienţi de nevoia interlocutorului şi să îi oferim o
soluţie, ascultându-l activ şi vorbindu-i exact
despre ceea ce i-ar putea fi de ajutor. Nu este deloc
uşor şi avem nevoie de exerciţiu îndelungat pentru
a-l asculta într-adevăr pe cel din faţa noastră.

Poate că unii dintre voi vă spuneţi, în timp ce citiţi
aceste rânduri, „Nu, nu are cum să fie greu. Să
asculţi este uşor!” Vă invit să încercaţi astăzi să
observaţi o discuţie între doi oameni. Vedeţi că
niciunul dintre ei nu comunică, ci, mai degrabă, îşi
aşteaptă rândul la cuvânt? Când discutaţi cu cineva
încercaţi să puneţi numai acele întrebări care au
legătură cu interlocutorul: „Ce mai faci? Ce mai face
familia ta? Cum este la serviciu?” Nu spuneţi nimic
despre voi înşivă pe tot parcursul conversaţiei. Nu
vă va fi uşor, sunt convins, dar cei mai abili
specialişti în comunicare au învăţat să facă asta. Au
învăţat să stăpânească arta ascultării, a întrebărilor
pertinente şi a acţiunii pe baza răspunsurilor
primite. Ceea ce pot obţine cu ajutorul acestei
abilităţi este pur şi simplu incredibil.

Povestioara de mai jos îmi place foarte mult, pentru
că îmi aminteşte de fiecare dată să fiu mai atent la
cel de lângă mine: un cuplu de tineri de succes se
mută într-un cartier de oameni prosperi. Într-o
dimineaţă, în timp ce luau micul dejun, tânăra soţie
vede o bătrânică ce îşi întindea rufele proaspăt
spălate.

„Rufele acelea nu sunt prea curate”, îi spune ea
soţului său. „Nu ştie nici măcar să-şi spele hainele.
Poate că ar trebui să investească nişte bani într-un
detergent mai bunicel”.

Soţul său, însă, privea în tăcere. De fiecare dată
când un vecin îşi întindea rufele se întâmpla la fel:
soţia avea ceva peiorativ de spus.

Cam la o lună după ultimele comentarii, femeia a
fost foarte surprinsă să vadă pe sârmă rufe
strălucitor de curate. „Uite, a învăţat să spele rufele
ca lumea”, îi spuse ea soţului ei. „Probabil că a
cumpărat un detergent mai scump.” De data aceasta
soţul nu a mai păstrat tăcerea şi i-a răspuns femeii:
„De fapt, m-am trezit eu mai devreme şi am curăţat
geamurile”.

Aşa se întâmplă şi în viaţă. Ceea ce vedem atunci
când îi privim sau îi ascultăm pe ceilalţi depinde de
puritatea ferestrei prin care ne uităm la ei.

Vă doresc mult succes pe măsură ce vă pregătiţi să
fiţi buni ascultători. Nu uitaţi să vă asiguraţi că cei
dragi ştiu cât de mult îi iubiţi!

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan

Tu cu ce ochi priveşti viaţa?

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.



Entuziasmul este extraordinar. Este benefic.
Este indispensabil. V-aţi convins cu toţii ce
mult contează o întâlnire cu echipa. Se nasc
idei, se povestesc experienţe semnificative. Se
fac planuri de acţiune. Fie că este o întâlnire
de lucru, cu cei care ne sunt colaboratori, fie
o întâlnire Success Day.

Plecăm acasă plini de energie. Cu promisiuni
pe care ni le facem solemn. Cu exemple de
reuşită ale celor pe care îi putem copia –
sponsorii noştri sau consilieri Forever care
urcă vertiginos treptele de recunoaştere.

Când ai trăit ultima oară ceea ce povestim
aici? La sfârşitul lunii ianuarie, sigur. Ne-am
văzut cu toţii la Success Day, într-o sală plină.
Erai şi tu printre oamenii dornici să producă
mari transformări în viaţa, în afacerea lor. Am
simţit cu toţii scânteia aceea care aprinde
torţa entuziasmului, a energiei care face
lucrurile să înainteze.

Ce ai făcut din ziua aceea şi până azi? Ce
acţiuni au urmat, cum ai ţinut aprinsă flacăra
acelui optimism, flacăra încrederii că suntem
ceea ce gândim şi nimic nu ne este imposibil?
Toţi ne-am stabilit, desigur, ţelurile pentru
anul care a început. Avem lista cu scopurile pe
termen scurt şi pe termen lung. Poate am
afişat-o pe biroul nostru sau pe perete. Ce
facem zilnic pentru a ne urmări visurile?

Să-i privim pe marii sportivi. Cei care rămân în
istorie. Ce îi deosebeşte de ceilalţi, cei care în
vestiar par gata de orice, iar când ajung pe
pistă sau pe terenul de joc încetinesc ritmul?
Campionii sunt pur şi simplu de neoprit. Nu
contează dacă în timpul antrenamentelor sau
al competiţiei începe să plouă, să ningă. Nu
contează dacă a crescut preţul la pâine sau la
curentul electric. Nu contează nici măcar dacă
s-au accidentat şi ar fi bine să prelungească
pentru câteva luni perioada de recuperare. Ei
au un scop atât de clar şi îşi doresc atât de
mult să-l atingă, încât tot ce contează este
să-şi continue drumul spre el.

Şi noi suntem de neoprit. Avem tot ce ne este
necesar pentru a ajunge acolo unde ne-am
propus. Oricât de departe, oricât de sus. Avem
impulsul de a urca mereu, avem harta care ne

arată traseul, avem echipa care ne transformă
într-o adevărată forţă a naturii. Avem totul de
partea noastră. Produsele fără concurenţă,
generozitatea unică a Planului de Marketing,
succesele de excepţie ale deschizătorilor de
drumuri Forever. Avem chiar şi criza de partea
noastră - zeci, sute de mii de oameni caută
acum de lucru. Oameni valoroşi, motivaţi,
capabili să ia totul de la capăt şi să dea tot ce
pot mai bun pentru a reuşi. Oameni care au
nevoie de o şansă şi care vor fi recunoscători
acestei şanse.

Împreună suntem o forţă. Pentru că fiecare
dintre noi este o forţă. Tu eşti o forţă. O verigă
foarte importantă de care depinde nu mult, ci
totul. Într-o asemenea companie eşti mereu în
centrul atenţiei – sponsorul, echipa pe care
ţi-o formezi, echipe din liniile paralele, toţi au
ochii asupra ta. Ce faci? Ce model oferi pentru
a fi urmat, copiat?

Totul depinde de tine. Avântul de neoprit,
propriul tău succes şi succesul întregii echipe.
Nimeni nu poate face în locul tău ceea ce te
pricepi atât de bine să faci. Nimeni nu poate
să aducă echipei ceea ce numai tu eşti, ştii,
transmiţi altora, îi inspiri pe alţii să fie şi să
facă.

De aceea, vă propunem tuturor să ţinem vie
flacăra entuziasmului de la întâlnirile şi
evenimentele Forever, să ne păstrăm
intensitatea entuziasmului şi hotărârea, chiar
şi după ce ajungem acasă. Să menţinem
această stare şi a doua zi, şi a treia, şi a patra.
În fiecare zi. Să acţionăm. Să facem tot ceea ce
trebuie ca să reuşim ceea ce ne-am propus.

Vă dorim succes extraordinar!

Cu drag,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
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Mesajul Directorilor Generali

Mesajul Fondatorului
Companiei &
Mesajul Directorilor
Generali

Întâmpină primăvara
cu Forever

Success Day
La mulţi ani,
Forever România

10 motive să bei
Aloe Vera Gel

Tu faci diferenţa
la Londra

Antreprenor
Forever

Sonya Make-up
Competition

INFO FOREVER

Calificările
lunii ianuarie

22--33

66--99

1100--1111

1122--1133

1144--1155

1166

1188--1199

44--55

1177

Totul depinde de tine



Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

FOREVER La mulţi ani, femeie!

25th Edition for Women
– pentru doamne gingaşe ca primăvara

Aloe Fleur
de Jouvence
– pentru doamnele
sofisticate, mereu
preocupate de
aspectul lor

Forever Marine
Mask şi Aloe Scrub
– dacă vreţi să-i oferiţi
persoanei dragi un moment de
relaxare şi răsfăţ

Sonya Skin Care
Collection
– un cadou cu adevărat chic,
mai ales că acum puteţi să-l
oferiţi alături de noul produs
Aloe Deep Moisturizing Creme

Aloe Blossom Herbal Tea
& Forever Bee Honey
– un cadou cu aromă de scorţişoară pentru
bunica, acea zână care-ţi ştia toate
poveştile când erai doar un copil.

ÎNTÂMPINĂ PRIMĂVARA CU

Ziua femeii este sărbătorită, an de an, pretutindeni pe glob, de 8 Martie.
Iniţial sărbătoare a realizărilor sociale, economice şi politice ale tuturor
doamnelor, ziua de 8 Martie s-a transformat de-a lungul timpului într-un
prilej foarte bun pentru bărbaţi de a-şi exprima dragostea şi aprecierea
pentru femeile din viaţa lor. Deci, domnilor, dacă vreţi să-i faceţi o bucurie
soţiei, iubitei, mamei sau oricărei femei importante din viaţa
dumneavoastră, cu darurile Forever nu veţi da niciodată greş.

FOREVER
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„Aloe vera. Planta tămăduitoare”,
Dr. Peter Atherton
– un dar pentru toate doamnele care doresc să îşi ducă
afacerea Forever la următorul nivel. În decursul celor trei

decenii de practică medicală, Dr. Peter
Atherton s-a aplecat cu interes

crescând asupra metodelor
terapeutice alternative. Benefi-
ciind de o bursă de doi ani la
Universitatea din Oxford, a
cercetat proprietăţile medicale
benefice ale Aloei vera. După
ce experimentele lui au
confirmat utilitatea plantei, a
început s-o folosească în
propria practică medicală.
Astăzi ţine prelegeri în dife-
rite colţuri ale lumii, publică
articole şi cărţi în domeniu,
bucurându-se de o reputaţie
internaţională. A participat la

numeroase cercetări clinice, ale căror rezultate au convins
un mare număr de medici că merită să introducă forţa
tămăduitoare a plantei Aloe vera în experienţa curativă.

Şi pentru că în această perioadă doamnele sunt în
lumina reflectoarelor, Forever le vine în ajutor cu
sfaturi şi trucuri de machiaj pentru 8 Martie şi pentru
întreaga primăvară.

La fel cum îi spune şi numele, fardul de pleoape SSpprriinnggttiimmee
ttrriioo este ideal pentru un machiaj diafan de primăvară. În
culorile lui veţi descoperi prospeţimea şi bucuria naturii care
revine la viaţă.

În completarea unui look
primăvăratic, colecţia de
rujuri Sonya vă pune la
dispoziţie o nuanţă plăcută

ca floarea de cireş: #120
Sheer Bliss, o nuanţă discretă
care va întregi machiajul de
sărbătoare.
Nu uitaţi de detaliile care vă
transformă look-ul într-unul
perfect: alegeţi pentru contu-
rul buzelor creionul #177
Mistique, iar pentru a finisa

machiajul ochilor aplicaţi Sonya Lush Lash Mascara #171
Brown. Gelul fixator pentru sprâncene, Sonya Brow Fix vine,
la final, să vă ofere o privire sofisticată, plină de rafinament,
accentuând forma naturală a sprâncenelor şi netezind firele
rebele.  

V-am prezentat doar o variantă de machiaj, însă gama
Sonya Colour Collection vă stă la dispoziţie cu infinite
posibilităţi de a crea exact machiajul care vi se potriveşte
cel mai bine!

Aşadar, doamnelor,
lăsaţi primăvara să
vă pătrundă în suflet
şi fiţi frumoase cu
Forever!

NOU



Eveniment

Top 20

FOREVER

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.6���

FOREVER

Gazde: Vera & Aurel Meşter, Diamant -Safir Manageri

La mulţi ani
Forever România!
De fiecare dată evenimentele Success Day din ianuarie aduc ceva festiv,

pentru că în această lună sărbătorim înfiinţarea companiei în România.

Evenimentul din 23 ianuarie a debutat cu urarea de „La mulţi ani!” a
staff-ului executiv din Statele Unite, cu discursurile lui Rex şi Gregg
Maughan, care ne-au vorbit despre ppuutteerreeaa cceelloorr ttrreeii: trei factori care au
asigurat succesul Forever din 2009, trei lucruri pe care fiecare dintre noi le
poate face în 2010 pentru dezvoltarea afacerii. A fost un eveniment foarte
reuşit, dinamic şi spectaculos. Am avut invitaţi de marcă, speakeri de
succes, momente artistice de primă mână şi un concurs de machiaj
strălucitor. A fost o minunată sărbătoare a succesului!

Directorii Generali, Dr. farm. Szőcs Dóra & Dr. Szőcs Gábor, ne-au vorbit
despre autodepăşire şi împlinirea visurilor şi ne-au îndemnat să nu uităm
niciodată unde vrem să ajungem, pentru că numai aşa vom reuşi să ne
concentrăm asupra lucrurilor cu adevărat importante. 

Le mulţumim gazdelor, Vera şi Aurel Meşter, Diamant-Safir Manageri,
pentru că au dat viaţă întregului eveniment cu atâta dragoste şi căldură. 
S-au implicat trup şi suflet în pregătirea acestei întâlniri, iar acest lucru 
le-a edificat, o dată în plus, calităţile de lideri autentici. Le mulţumim
tuturor speakerilor pentru că au împărtăşit cu noi din experienţa şi
priceperea lor şi pentru că ne-au arătat ce înseamnă Forever. Prof. Dr.
Gheorghe Mencinicopschi, Director al Institutului de Cercetări Alimentare şi
o autoritate în domeniu, ne-a vorbit despre cum ne pot ajuta produsele
Forever să ne menţinem sănătatea, în condiţiile în care suntem permanent
supuşi stresului, iar alimentele pe care le consumăm sunt tot mai procesate
chimic. Carina şi Sebastian Iacătă, Soaring Manageri, au pus în lumină



faptul că Forever este “instrumentul” perfect care, folosit corect,
ne ajută să ne împlinim toate visurile. Din discursul lor plin de
energie, forţă şi bogat în sentimente am înţeles cu toţii că una
dintre cele mai importante condiţii pentru a avea succes în
Forever este să crezi în tine, să iubeşti această afacere şi să pui
pasiune în ceea ce faci. Camelia Dincuţă, Safir Manager, ne-a
demonstrat, prin exemplul personal, că Forever este
oportunitatea ideală pentru fiecare, atât timp cât ştim ce vrem
de la viaţă şi ne propunem mereu mai mult. Vorbele ei ne-au
transmis curajul de a visa, încrederea că putem reuşi şi
atitudinea unor adevăraţi campioni.

Felicitări tuturor celor care s-au calificat la un nivel superior în
Planul de Marketing Forever. Vă felicităm din suflet pe toţi cei
care, începând din acea sâmbătă aniversară, purtaţi cu mândrie
insignele de Asistent Supervizori, Supervizori, Asistent
Manageri, Manageri. Felicitări doamnei Elena Angelescu pentru
calificarea la nivelul de Soaring Manager, pentru echipa
minunată pe care şi-a format-o şi pentru entuziasmul,
dragostea şi profesionalismul cu care îşi dezvoltă afacerea.
Felicitări Vera şi Aurel Meşter, Diamant-Safir Manageri şi Maria
şi Daniel Parascan, Senior Manageri pentru calificarea la Raliul
Mondial. Nu în ultimul rând, îi felicităm cu drag pe cei care
alcătuiesc President’s Club 2010 şi Top 20 pentru eforturile pe
care le-au depus de a fi top distribuitorii României.

Frumuseţea a fost încununată şi prin lansarea unui nou produs
de machiaj: Sonya Aloe Mineral Make-up, o minune pentru
tenul femeilor, despre ale cărui calităţi ne-a vorbit doamna
doctor Zenovia Mateescu.

Spectacolul a fost presărat cu momente de muzică şi dans.
Trupa de dans Pas în doi ne-a transpus în minunata lume a
valsului, iar cei patru băieţi care alcătuiesc trupa Distinto
ne-au oferit un recital din repertoriul celor mai apreciate arii de

operă. Daniel Făt ne-a oferit
un recital inedit inspirat din
lumea Forever. Spectacolul s-a
încheiat cu recitalul lui Jorge,
alături de care am cântat cu
toţii „La mulţi ani” pentru
Forever Living Products
România. Fie ca următorii 11
ani să fie cel puţin la fel de
frumoşi şi plini de succese ca
primii 11. Până pe 27 martie,
la mulţi ani tuturor distri-
buitorilor: este de fapt aniver-
sarea voastră, pentru că fără
voi Forever Living Products
România nu ar exista. La mulţi
ani!

Alexandra Stoica,
Departament Marketing

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Asistent Supervizori
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Carina Iacătă
Soaring Manager

Sebastian Iacătă
Soaring Manager

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

Prof. Dr. Gheorghe
Mencinicopschi

Camelia Dincuţă
Safir Manager



„Sărbătoarea Forever România din 23 ianuarie a arătat că nu ne e teamă de ger sau de
microbi mortali. Îmbrăcaţi elegant, am pornit spre Sala Palatului din Bucureşti. Toată
întâlnirea s-a desfăşurat sub un motto nou: Make a difference! (Fă diferenţa!) Directorii
Generali ai Forever România, Dóra şi Gábor Szőcs, ne-au întâmpinat cu atenţie şi căldură,
ne-au făcut să ne simţim ca între prieteni. Ne-au fost gazde Diamant-Safirii României,
Vera şi Aurel Meşter, la care toţi am fost numai ochi şi urechi, pentru că toţi ne dorim să
fim ca ei. Şi vom fi când vom munci ca ei. S-a vorbit de epoca de pionierat a Forever
România, când produsele erau aduse de distribuitori din Ungaria. Pionierii afacerii sunt azi
lideri de succes, deoarece au acceptat să plătească un preţ pentru ca răsplata să vină. Deşi
ne plângem de criza financiară, în Forever există persoane care se califică în fiecare lună
la nivelul următor. S-a văzut şi sâmbătă pe scenă.

Invitatul special, Prof. Dr. Gheorghe Mencinicopschi, ne-a adus date ştiinţifice şi ne-a
făcut să ne gândim profund la gestul mecanic pe care îl facem zi de zi cu toţii: acela de a
mânca: „Alimentul devine OM sau distruge OMUL”. O familie de tineri entuziaşti, Carina şi

Sebastian Iacătă, ne-a făcut să vibrăm; am plâns alături de Carina şi mi-am dorit
să fiu la fel de energică precum Sebastian. Camelia Dincuţă, cu simplitate şi un
surâs nepieritor, ne-a transmis un mesaj unic: fiecare dintre noi are ceea ce este
nevoie pentru a reuşi în Forever!

Supervizori

Asistent Manageri

President’s Club 2010
Pionierii afacerii Forever în România
- din 1998 alături de companie

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.8���

Jorge

Daniel FătTrupa de dans Pas în doi
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Elena Ignat, Manager

Elena Angelescu, Soaring Manager

Distinto

Dr. Corina & Constantin Constantinescu, Manageri

Reprezentanţii Forever Romania
la Raliul Mondial din Brazilia

Sorin & Viorica Urdea, Manageri

Încă o surpriză a zilei a fost concursul de machiaj Sonya. Felicitări
tuturor participantelor! V-aţi învins teama, emoţiile şi ne-aţi bucurat
privirile. Sunteţi campioanele noastre! Acest concurs este încă o redută
câştigată de femeia care promovează afacerea Forever. Un nou produs
de machiaj se lansează pe piaţa românească: Sonya Aloe Mineral Make-
up, prezentat cu competenţă de doctor Zenovia Mateescu şi aşteptat de
toţi distribuitorii cu mult interes.

Nu au lipsit muzica, dansul şi baloanele, ca la orice petrecere. Drumul
de întoarcere ni s-a părut mai uşor, impresiile şi felicitările au circulat
în echipă, în minţile noastre chiar au înmugurit noi proiecte. Dar destul
cu vorbele! Acum să muncim! Vă doresc un an în care toate visurile
voastre scrise sau nescrise să se împlinească alături de Forever!”

Dr. Livia Stoenică
Asistent Manager „FFăă ddiiffeerreennţţaa!! Între frigul de afară şi căldura din

interiorul Sălii Palatului la Success Day, pe 23
ianuarie.

FFăă ddiiffeerreennţţaa!! Între informaţiile cutremurătoare
legate de fenomene, evenimente, tragedii politice,
sociale, economice şi naturale ale realităţii 
de-afară şi realizările, emoţiile, optimismul realist
şi tonusul debordând de sănătate ale realităţii
dinăuntrul Sălii Palatului.

FFăă ddiiffeerreennţţaa!! Între viaţa privită de o parte şi de alta
a unui ecran reprezentat de mintea noastră, de
tiparele noastre de gândire.”

Dr. Monica Mitroi, Supervizor

Vă aşteptăm cu drag pe 27 martie la Sala Palatului din Bucureşti, 
la următoarea întâlnire Success Day!
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FOREVER Sănătate

De ce să incluzi Aloe Vera Gel în
dieta ta zilnică? Pentru că gelul extras
din interiorul frunzei de aloe:

Are efecte benefice asupra intestinelor
Un consum regulat de Aloe Vera Gel normalizează tranzitul
intestinal.

Stimulează activitatea fibroblastelor şi
are efecte benefice asupra pielii

Fibroblastele sunt celule specializate ale epidermei, al căror
rol este de a produce colagen şi elastină. Aceste fibre
alcătuiesc structura pielii şi îi conferă elasticitate. Cu cât
pielea este mai bogată în colagen şi elastină, cu atât pare
mai tânără. Studii de laborator au arătat că Aloe vera
îmbunătăţeşte funcţia fibroblastelor. Atunci când sunt
produse în straturile profunde ale epidermei, celulele
epiteliale sunt „pline de viaţă”, însă în drumul lor până la
suprafaţa pielii, ce durează în mod normal între 21 şi 28 de
zile, ajung o „umbră” a ceea ce erau la început şi se elimină
prin descuamarea pielii. Aloe Vera Gel asigură elementele
nutritive esenţiale pentru hrănirea celulelor bazale. Pielea
se menţine, astfel, sănătoasă şi îşi poate îndeplini mult mai
eficient funcţiile vitale.

Contribuie la menţinerea sănătăţii
sistemului digestiv

Un sistem digestiv sănătos înseamnă că substanţele
nutritive din alimentele pe care le consumăm sunt absorbite

în mare proporţie în sânge. Aloe vera are proprietăţi
detoxifiante remarcabile. Consumul regulat de Aloe Vera
Gel poate îmbunătăţi funcţionarea sistemului digestiv şi
creşte absorbţia proteinelor, distrugând în acelaşi timp
bacteriile „neprietenoase”, într-un mod perfect natural.
Studii de specialitate au demonstrat, de asemenea,
capacitatea gelului de aloe de a ameliora simptomele
arsurilor la stomac şi ale altor afecţiuni digestive.

Este benefic pentru sănătatea
danturii şi a gingiilor

Datorită proprietăţilor inflamatorii, gelul de Aloe vera are
acţiune calmantă asupra gingiilor şi ţesuturilor bucale moi
şi asigură o igienă corectă a cavităţii bucale.

Ajută la menţinerea siluetei şi
creşte nivelul de energie

Consumat în mod regulat, Aloe Vera Gel contribuie la
curăţarea sistemului digestiv. În hrana noastră zilnică sunt
incluse substanţe dăunătoare, ce ne pot cauza neplăceri.
Aloe Vera Gel ne oferă posibilitatea de a ne simţi mai bine,
de a avea mai multă energie, de a prelua şi a menţine
controlul asupra greutăţii noastre corporale.

Are activitate antivirală
În stratul mucilaginos al frunzei, care protejează gelul din
interior, există un lanţ lung de zaharuri sau polizaharide.
Acestea au proprietatea de a apăra organismul în faţa
atacurilor a diferite virusuri (de la cei responsabili pentru
răcelile comune până la cei care provoacă afecţiuni
mai serioase), contribuind chiar la echilibrarea sistemului
imunitar.

Imaginează-ţi că rupi o frunză de aloe şi îi consumi gelul din interior.

Poţi experimenta aceeaşi senzaţie cu Aloe Vera Gel de la Forever

Living Products. Secretul se află chiar în interiorul plantei care conţine

peste 200 de compuşi activi, dintre care 20 de minerale, 18

aminoacizi şi 12 vitamine. Datorită acţiunii sinergice a acestor

componente, Aloe vera şi-a câştigat, de-a lungul timpului, renumele de

„planta miracol”. Aloe Vera Gel este produs pe baza unui proces

patentat de stabilizare, ce păstrează intacte calităţile gelului.

1100
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10 motive să bei ALOE VERA GEL
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Are proprietăţi antiinflamatorii
Printre substanţele identificate în gelul de aloe se numără şi
câteva cu proprietăţi antiinflamatorii şi analgezice.
Persoanele care consumă în mod regulat gel de Aloe vera au
experimentat beneficii importante în acest sens.

Este o sursă importantă de minerale
Gelul de aloe conţine o serie de minerale printre care calciu,
sodiu, fier, potasiu, crom, magneziu, mangan, cupru şi zinc.
Acest lucru se explică prin faptul că planta creşte în soluri fertile,
iar rădăcinile sale sunt capabile să absoarbă aceste minerale şi
să le furnizeze organismului în forme biodisponibile.

Furnizează doza zilnică de vitamine
Aloe Vera Gel conţine o gamă largă de vitamine, fiind una
dintre puţinele surse vegetale de vitamină B12. În plus, mai
conţine vitaminele A, B, C, E şi acid folic. Multe dintre aceste
vitamine nu pot fi stocate în organism şi de aceea trebuie să
acoperim necesarul zilnic din alimente. Ce altă modalitate mai
bună de a face acest lucru decât consumând zilnic Aloe Vera
Gel care contribuie şi la întărirea sistemului imunitar şi la lupta
împotriva efectelor nocive ale radicalilor liberi?!

Consumă Aloe Vera Gel zilnic, simplu sau în
combinaţie cu suc natural de fructe, şi vei beneficia de
unul dintre cele mai valoroase suplimente alimentare!

În cei peste 30 de ani de existenţă a companiei, Aloe
Vera Gel şi-a câştigat statutul incontestabil de produs-
vedetă. Depinde de noi toţi să-i menţinem supremaţia.

Vorbeşte cu cât mai multe persoane şi propune-ţi să
realizezi totdeauna mai mult decât ai făcut în luna

precedentă! Nu numai că te vei simţi în formă maximă,
dar afacerea ta va creşte spectaculos cu

AAllooee VVeerraa GGeell 
–– cceell mmaaii bbuunn ppeennttrruu cceeii mmaaii bbuunnii!!

33

22

Este tonic general
pentru sănătate
Consumând gelul de Aloe vera cu toate

ingredientele sale valoroase (care se regăsesc, din

păcate, în proporţie din ce în ce mai mică în hrana

noastră zilnică), între care şapte din cei opt

aminoacizi esenţiali pe care organismul nu-i poate

sintetiza, organismul funcţionează în parametri

optimi, la capacitate 100%. Iar rezultatele se văd 

într-o stare generală de bine pe care o expe-

rimentează toţi cei care îşi încep ziua cu porţia de

Aloe Vera Gel.

Forever Living Products şi companiile afiliate sunt, de peste 30 de ani, lideri mondiali în Aloe vera. Pentru a-şi respecta angajamentul
pentru calitate, compania a adoptat conceptul de integrare verticală: deţine plantaţii proprii de Aloe vera în Texas, Mexic şi Republica
Dominicană, are propriile facilităţi de prelucrare a frunzelor, extragere a gelului, stabilizare şi îmbuteliere, controlează fiecare etapă
a procesului de producţie şi asigură un permanent control al calităţii. Aloe Vera Gel de la Forever Living Products este în esenţă identic
cu gelul pur extras din frunză, fără a fi uscat prin liofilizare sau diluat cu apă, fiind obţinut din plante crescute fără îngrăşăminte şi
pesticide. Respectarea standardelor riguroase de calitate i-a adus companiei certificări importante, printre care sigla Consiliului
Ştiinţific Internaţional pentru Aloe, certificarea Islamică şi Kosher.

11
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FOREVER Eveniment

���SOSIRE ŞI CAZARE
LA LONDRA

Distribuitorii calificaţi la
Raliul European (nive-
lurile 2 şi 3) şi Profit
Sharing vor fi cazaţi la
hotelul HILTON LONDON
PADDINGTON.

Compania asigură trans-
ferul aeroport – hotel –
aeroport pentru distri-

buitorii calificaţi la Raliul European (nivelurile 2 şi 3)
şi Profit Sharing care sosesc la Londra joi, 4 martie, şi
pleacă din Londra duminică, 7 martie.

���LOCAŢIE EVENIMENT
Raliul va avea loc, în ambele zile, la Wembley Arena,
situată la o distanţă de 12 km de centrul oraşului

(acces uşor şi rapid cu metroul). Pentru detalii despre
locaţie puteţi vizita site-ul
www.wembley.co.uk/Wembley_Arena.html

Compania asigură transferul hotel – Wembley Arena –
hotel pentru distribuitorii calificaţi la Raliul European
(nivelurile 2 şi 3) şi Profit Sharing în ambele zile ale
Raliului.

���BILETE
� Accesul pe Wembley Arena pentru Raliu şi sesiunea
specială de instruire „O dimineaţă în compania
Diamanţilor” se face
DOAR pe bază de bilet.
� Vă rugăm să aveţi la
dumneavoastră biletul
de participare în ambele
zile ale Raliului.

���ŢINUTA DE RALIU
� Costum albină

� 60 de lei/persoană pentru distribuitorii calificaţi
(Raliul European, nivelurile 1, 2 şi 3 şi Profit
Sharing)
� 145 de lei/persoană pentru distribuitorii neca-
lificați (suma include şi contravaloarea biletului de
Raliu)

� Accesoriu de purtat pe cap (compania asigură
contravaloarea acestuia pentru toți participanții la
Raliu)

Tu faci diferenţa la

Doar două săptămâni ne mai despart de cel mai mare eveniment european Forever Living Products! La Londra
pregătirile au intrat în linie dreaptă, iar organizatorii pun la punct ultimele detalii pentru ca toţi cei care vor fi prezenţi
pe 5 şi 6 martie pe Wembley Arena să aibă parte de două zile extraordinare, cu recunoaşteri, distracţie, discursuri
pline de inspiraţie şi motivaţie, împărţirea a câteva milioane de euro celor calificaţi la programul Profit Share. Vă
prezentăm în rândurile de mai jos câteva informaţii utile pentru desfăşurarea în condiţii cât mai bune a acestei întâlniri:
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� Flacon galben de Aloe Vera Gel cu lanternă (nu uitaţi
să aveţi la dvs. baterii de rezervă) + încă 1 flacon de
gel în care să se pună câteva pietricele sau boabe de
fasole (în cazul în care acestea ar putea reprezenta un
impediment pentru călătoria cu avionul, pot fi
înlocuite cu câteva monede).

Biletele se vând numai însoţite de costumaţie.

���DETALII EVENIMENT

Vineri, 5 martie
� 1133::0000 –– 1199::3300 -- RRaalliiuu ((zziiuuaa 11))

Sâmbătă, 6 martie
� 1100::0000 –– 1122::0000 – sesiune specială de instruire „OO
ddiimmiinneeaaţţăă îînn ccoommppaanniiaa DDiiaammaannţţiilloorr”, moderată de
Jayne Leach şi John Curtis, Diamant Manageri din
Marea Britanie, cu participarea extraordinară a
Diamant Managerilor Rolf Kipp, Kim & Anja Madsen,
Katrin Bajri si Jean-Marie & Georgette Emmanuel Lurel.
Întâlnirea are loc în aceeaşi locaţie ca şi Raliul,
respectiv Wembley Arena. Accesul este permis tuturor
celor care au cumpărat bilet de Raliu (calificaţi şi
necalificaţi).

� 1133::0000 –– 1188::0000 -- RRaalliiuu ((zziiuuaa 22))

Ca urmare a solicitărilor primite din partea mai multor
lideri din întreaga Europă de a avea mai mult timp la
dispoziţie pentru a sărbători alături de echipe în
locaţii alese de fiecare, conducerea executivă a
companiei din SUA a decis că în acest an nu se va mai
organiza banchet în onoarea calificaţilor la 
Raliu. Astfel, participanţii vor dispune de mai 
mult timp liber pentru a vizita Londra. Pentru
informaţii generale despre Londra puteți accesa
www.visitlondon.com .

���VÂNZARE DE OBIECTE
PROMOŢIONALE ŞI PRODUSE

Pentru prima dată la un Raliu European, în incinta
Wembley Arena se vor amenaja puncte de vânzare de
unde participanţii la Raliu vor putea cumpăra obiecte
promoţionale Forever, precum şi un număr limitat de
produse Forever, în special cele care nu sunt
disponibile în anumite ţări europene. 

Punctele de vânzare vor fi deschise pe toată durata
Raliului şi încă o oră după terminarea evenimentului,
în fiecare dintre cele 2 zile. Se acceptă plata cu cardul.

IIMMPPOORRTTAANNTT!! Pentru a putea face cumpărături
la punctele de vânzare amenajate în incinta Wembley
Arena trebuie să fiţi sponsorizaţi internaţional pentru
Marea Britanie. Departamentul AS400 de la Sediul
Central din Bucureşti a activat deja pentru Marea
Britanie ID-urile distribuitorilor calificaţi la Raliu
(nivelurile, 1, 2 şi 3) şi Profit Sharing care au
confirmat participarea la evenimentul din Londra.
Pentru a beneficia de această facilitate pusă la
dispoziţie de organizatori, vă rugăm să verificaţi,
înainte de plecarea la Londra, dacă numărul dvs. de
identificare Forever a fost activat pentru Marea
Britanie.

���RECUNOAŞTERI PE SCENĂ
Având în vedere numărul mare de calificaţi la Raliu
din toate ţările europene, organizatorii au decis că în
acest an vor fi recunoscuţi pe scena de la Londra
distribuitorii care s-au calificat la nivel de Manager şi
mai sus în perioada ianuarie – decembrie 2009 (şi
care nu au fost deja recunoscuți pe scena Raliului
European de la Málaga, din 2009), alături de
distribuitorii calificați la nivelul 3 al Raliului.

HHaaiiddeeţţii ssăă aaccţţiioonnăămm îîmmpprreeuunnăă,, ccaa oo eecchhiippăă
uunniittăă şşii ppuutteerrnniiccăă,, şşii ssăă ffaacceemm ddiiffeerreennţţaa îînn

lluummeeaa FFoorreevveerr!! SSăă nnee vveeddeemm ccuu bbiinnee llaa
LLoonnddrraa!!
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Se poate afirma că suntem
angajaţi ai Forever, dar într-un
alt sens al cuvântului. Ca an-
treprenori, suntem angajaţi în

păstrarea unei identităţi a afacerii, o
identitate construită în cei peste 30 de
ani de activitate. Suntem mândri ca
exponenţi ai ei şi avem grijă să ne
ridicăm la înălţimea ei prin tot ceea ce
facem. În acelaşi timp, identitatea
Forever se reflectă pozitiv în imaginea
noastră de antreprenori: aduce încre-
dere, consistenţă, stabilitate.

Din experienţa întreprinzătorilor care
reuşesc să se afirme pe tărâmul
afacerilor se desprind câteva trăsături
care îi caracterizează:

���Seriozitatea
Antreprenorul Forever este un om de
cuvânt. Atunci când promite ceva,
respectă promisiunea şi, de cele mai
multe ori, face chiar mai mult decât a
promis. În acest fel, ceilalţi îl vor ţine
minte ca un om deosebit.

���Constanţa
Omul de afaceri Forever operează
întotdeauna după un plan. El ştie exact
cine este, încotro se îndreaptă şi cum
va ajunge acolo. Este realist, îşi
reevaluează constant acest plan şi nu
ezită să îl adapteze situaţiei, dar
rămâne angajat pe direcţia pe care
şi-a asumat-o şi nu renunţă la visurile
sale. Răbdarea este una dintre virtuţile
sale fundamentale.

���Punctualitatea
Un distribuitor Forever ştie să elimine
presiunile false, se ocupă în special de
lucrurile importante, dar non-urgente.
Nu stinge incendii, nu rezolvă doar
probleme presante, pentru că are grijă
să nu se ajungă acolo. Înţelege cât de
preţios e timpul. Pentru că timpul e
mai mult decât bani. E chiar viaţa
însăşi.

���Nu ajunge să fie
subjugat de propria

lui afacere
Se află în permanenţă în control, iar
pentru el scopul este călătoria în sine.
Este un om echilibrat, pentru că timpul
său liber şi munca nu interferează. Şi
foloseşte stresul ca punct de referinţă,

pentru că nu-l acceptă – el caută,
găseşte şi elimină cauza stresului.

���Îi place munca
Şi munceşte pentru ceea ce îi place.
Este motivat de nivelul pe care l-a
atins şi depune energie pentru a învăţa
mai multe, a se perfecţiona şi a urca la
nivelul următor. El nu se gândeşte la
pensie, pentru că nu vrea să se retragă
niciodată din activitatea pe care o
desfăşoară.

���Nu are slăbiciuni
Le acoperă cu puterea şi talentul
coechipierilor. Adoptă parteneriatele –
preferabil de durată medie şi cu
oameni de aceleaşi standarde.

A dezvolta o afacere ca distribuitor Forever Living Products România înseamnă a fi un antreprenor în
adevăratul sens al cuvântului. Conform Politicilor Companiei, ”Distribuitorul este un întreprinzător
independent al cărui succes sau insucces depinde de efortul său personal”. Cu alte cuvinte, este un
om de afaceri de sine stătător, iar afacerea sa va creşte în măsura în care o ia în serios şi se ocupă
de ea aşa cum face orice antreprenor de succes. Accentuez acest lucru pentru că am întâlnit printre
distribuitori percepţia greşită conform căreia intri în Forever ca într-o slujbă, eventual cu jumătate de
normă, iar rezultatele nu întârzie să apară, chiar dacă implicarea ta este superficială. Nimic mai
greşit.

AAnnttrreepprreennoorr Forever



După mai mulţi ani de colaborare
cu centre universitare şi clinice
din domeniul stomatologiei,
Forever Living a pus la punct
formula optimă pentru îngrijirea
cavităţii bucale. Pasta de dinţi
Forever Bright conţine numai
ingrediente de cea mai bună
calitate: combinaţia dintre gelul
de Aloe vera şi propolis are
proprietăţi calmante asupra
gingiilor şi mucoasei bucale, iar
aroma naturală de mentă
conferă un gust plăcut şi o
senzaţie de prospeţime. Şi
motivul pentru care este atât de
renumită este, poate, acela că
albeşte dantura fără agenţi de
înălbire.

„Zâmbetul mi-a fost transmis de către familia mea. Şi pentru că sunt un
om norocos să am o dantură frumoasă, vreau s-o păstrez aşa cât mai

mult timp. Mi-a venit în ajutor
Forever Bright Toothgel, pasta de
dinţi perfectă pentru o dantură
frumoasă şi sănătoasă!

Cum să nu fiu strălucitoare când am
întâlnit o companie care îmi oferă
şansa de a-mi împlini visurile, care
îmi oferă frumuseţe şi în interior şi în
exterior? Mulţumesc Forever Living
Products că faci parte din viaţa
mea!”

Elena Matei,
Supervizor

Câştigătoarea locului 3 în cadrul
Sonya Make-up Contest
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���E flexibil şi deschis
la schimbare

Se adaptează uşor situaţiilor noi şi
trăieşte în prezent. Îmbrăţişează
tehnologiile actuale, se pregăteşte
pentru cele viitoare. Învaţă constant.

���Se concentrează asupra
scopului său

Detaliile nu-l distrag, ci vede în
permanenţă imaginea de ansamblu. E
bine organizat, dar păstrează şi aici un
echilibru, conform maximei “Cea mai
bună ordine e dezordinea ştiută.”

���Antreprenorul Forever
are întotdeauna

o atitudine pozitivă
Pentru că ştie că nu totul e perfect,
obstacole apar tot timpul, a greşi e
omeneşte, dar viaţa merge mai
departe şi aparţine celor activi şi
optimişti.

Antreprenorul Forever îşi alcătuieşte,
la început de an, o rezoluţie pentru
etapa care urmează. În speranţa că am
oferit mai sus o sursă de inspiraţie
pentru planurile pe care le aveţi, vă
doresc ca acest an să vă aducă
armonie în viaţa de familie şi excelenţă
în cea de afaceri.

AAlleexxaannddrruu IIssrraaiill
SSppeecciiaalliisstt mmaarrkkeettiinngg

La finalul lunii februarie se vor relua sesiunile de training
pentru Noii Distribuitori. Cursul “FFoorreevveerr BBuussiinneessss SSttaarrtt”,
o variantă optimizată a celui derulat toamna trecută, oferă
participanţilor o imagine completă asupra afacerii şi a
modului în care aceasta trebuie abordată pentru a avea
succes. Cursul va dura 4 ore şi va fi susţinut de Alexandru
Israil, specialist marketing. Detaliile de desfăşurare vor fi
anunţate în curând.

Cursuri pentru
Noii

Distribuitori

Zâmbet strălucitor cu Forever Bright Toothgel
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“Pentru mine, concursul de
machiaj Sonya a însemnat o mare
provocare şi totodată o experienţă
minunată. Rezultatul lui a
contribuit la consolidarea încrederii
în mine, capitol la care mai am încă
de lucru, dar sunt sigură că alături
de Forever Living Products voi
depăşi acest obstacol. Le felicit pe
toate celelalte concurente, care au
fost foarte bine pregătite, şi sper
să păstrăm legătura în viitor,
pentru că, în cele din urmă,
concursurile trec, iar prieteniile
rămân.”

Cătălina Băitanu, Supervizor,
Câştigătoarea concursului Sonya

Make-up Competition 2010

FOREVER Concurs

Make-up
Competition
A doua ediţie a concursului de machiaj Sonya, desfăşurată în cadrul
întâlnirii aniversare Success Day din 23 ianuarie, ne-a dovedit, o dată
în plus, că produsele din gama Sonya Colour Collection ne ajută să fim
„pur şi simplu frumoase” şi să avem deplină încredere în noi însene.
Cele zece concurente ne-au încântat privirile cu machiajele de zi şi de
seară în ton cu personalitatea fiecăreia şi, astfel, juriul a avut dificila
misiune de a o alege pe cea care va reprezenta România la finala
Sonya Make-up Competition din 5 – 6 martie, de la Londra. Copleşite
de emoţii, concurentele au aşteptat nerăbdătoare, pe podium, decizia
juriului: Cătălina Băitanu, Supervizor, a fost desemnată marea
câştigătoare a acestei ediţii! Felicitări, Cătălina, şi mult succes la
Londra! Toţi cei 600 de români prezenţi pe Wembley Arena, dar şi cei
care vor urmări Raliul de acasă, vor ţine pumnii strânşi pentru tine!

Elena Matei, Supervizor - Locul 3

Cătălina Băitanu, Supervizor - Locul 1

Mădălina Manea, Supervizor - Locul 2
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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.

Ultima zi de comenzi online şi prin Tel
Verde pentru luna în curs este 24
februarie.

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 (dacă aţi menţionat adresa de
e-mail în Formularul de Înscriere), 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
serviciul SMS sunt disponibile pe www.foreverliving.com .

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, Sâmbătă * 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.

* Cu excepţia centrelor de distribuţie din
Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, şi Chişinău,

Rep. Moldova

UNDE PLĂTESC PRODUSELE? VREI SĂ AFLI INFORMAŢII DESPRE EVENIMENTELE
COMPANIEI, DEZVOLTAREA AFACERII, PRODUSE?
COMPLETEAZĂ ADRESA TA DE E-MAIL PE FORMULARELE
SPECIALE PE CARE LE GĂSEŞTI LA CENTRELE DE DISTRIBUŢIE.

IMPORTANT

@

Pentru a putea vizualiza fotografiile de pe
site-ul www.foreverliving.ro introduceţi:

� username: forever
� parola: romania
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FOREVER Calificări

Calificările
LUNII IANUARIE
România & Republica Moldova

MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI

Ana & Aurelian Luca Întorsura Buzăului Elena & Lucian Tonie-Nichili
Camelia Adamoiu Piteşti Florina Mincă
Mariana & Gabriel Apopei Iaşi Cătălina Băitanu
Petru Balint Alba Iulia Mariana Costin
Răzvan Bobâlcă Bucureşti Aurel & Maria Bobâlcă
Valeria & Alexandru Coşarcă Gheorghieni, HR Gizella & Marius Botiş
Mariana Costin Baia Mare Ana Maria Poenaru
Valerian & Adriana Covrescu Râmnicu-Vâlcea Aurel & Maria Bobâlcă
Aurora & Dorel Crăciun Constanţa Niculina & Viorel Ciuchea
Roxana & Nelu Filip Năvodari Manuel Nichita
Kocsis László Ildikó & Attila Sărmăşag, SJ Gizella & Marius Botiş
Mădălina & Manuel Manea Otopeni, IF Stelian & Daniela Naca
Vasile & Cătălina Marchel Constanţa Irina & Ciprian Patap
Aura Militaru Craiova Daniela Dragotă
Manuel Nichita Năvodari Vasile & Cătălina Marchel
Pápai Franciska Cristur, HD Ion & Dorina Ciolac
Mariana & Daniel Stancu Piteşti Camelia & Nicolae Catrina
Szabó Izabella & Csaba-Károly Cristur, HD Pápai Franciska
Gheorghe & Lăcrămioara Zăbavă Constanţa Roxana & Nelu Filip

Aurel & Maria Bobâlcă Râmnicu-Vâlcea Gizella & Marius Botiş

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

Andra Oprea Galaţi Camelia & Vasile Oprea
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TOP 10 în funcţie de pc non-manageriale
realizate în luna ianuarie

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Daniel & Maria Parascan
2. Gizella & Marius Botiş
3. Carmen & Gabriel Larion
4. Violeta & Dumitru Luca
5. Doina Ligia & Neculai Iordache

6. Niculina & Viorel Ciuchea
7. Iuliana & Liviu Toma
8. Camelia & Vasile Oprea
9. Mariana & Silviu Ursu
10. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

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

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

8. Doina & Dănuţ Hanganu (nou)
9. Marilena & Teodor Culişir (8)
10. Carmen & Gabriel Larion (19)
11. Smaranda Sălcudean (14)
12. Mircea & Dana Olariu (10)
13. Emilia & Petru Truşcă (7)
14. Derzsi Sámuel & Etelka (12)

15. Constantin & Tania Popa (17)
16. Mariana Iuga (18)
17. Marcela & Ion Serban (16)
18. Elena & Virgil Angelescu (11)
19. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (15)
20. Iuliana & Liviu Toma (nou)

TOP 10 în funcţie de pc ale noilor
distribuitori realizate în luna ianuarie
1. Constantin & Tania Popa
2. Aurora & Dorel Crăciun
3. Irina Salai
4. Ioana Antohi
5. Szabó Izabella & Csaba-Károly

6. Carmen & Gabriel Larion
7. Laura & Dan Tatic
8. Aurel & Maria Bobâlcă
9. Aura Militaru
10. Mariana & Gabriel Apopei

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
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

(Criteriul pe baza căruia a fost întocmit acest clasament este realizarea statutului de Activ
prin acumularea a 1 pc în nume personal şi cel puţin 3 pc de la Noi Distribuitori.)



De ziua femeii, oferă-le doamnelor
din viaţa ta îngrijire la superlativ cu
Sonya Skin Care Collection!


