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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 15 mai
2010, la Sala Palatului

din Bucureşti.

De curând a avut
loc Raliul Nord
American în Or-
lando, Florida şi
ţin să vă spun că
evenimentul a fost
excepţional. Vreau

să-i felicit pe Elvira & Roberto Ruiz din Los
Angeles, California, pentru titlul “Distribuitorii
anului în America de Nord”. Vreau să-i aplaud
pe Alvin & Emma Lambright din Burne,
Indiana, pentru că sunt cei mai buni
dezvoltatori de reţea personală ai anului.
Suntem foarte mândri de fiecare distribuitor
recunoscut pe scena acestui eveniment şi
aştept cu nerăbdare un eveniment cu
rezultate şi mai grandioase pentru anul în
curs.

Deşi am avut parte de numeroase momente
memorabile cât am stat în Orlando, vreau să
vă povestesc despre unul cu totul special:
trainingul susţinut de Adam May, unul dintre
distribuitorii de top din UK şi posesorul unuia
dintre cele mai importante cecuri Profit Share.
Adam a vorbit despre oportunitatea Forever
cu atât de multă pasiune şi emoţie, încât toţi
cei din public au plecat de la curs motivaţi şi
optimişti cu privire la afacerea lor. Adam ne-a
reamintit tuturor că, pentru a avea succes,
trebuie mai întâi să avem mentalitatea potrivi-
tă. Totodată, i-a provocat pe toţi cei prezenţi
să-şi ia angajamentul de a aduce cu ei la
următorul raliu încă cinci persoane – un
obiectiv potrivit pentru fiecare dintre noi, de
altfel. Accesaţi www.flpmedia.com dacă vreţi
să descărcaţi prezentarea lui Adam May sau
dacă doriţi să vizionaţi înregistrarea cursului.
Va merita fiecare minut!

Nu de mult s-au încheiat şi Jocurile Olimpice.
Un adevărat spectacol de performanţă! După
asemenea evenimente mă gândesc deseori la
cât de multe au realizat acei sportivi pentru a
ajunge acolo unde se află. Fiecare sportiv care
concurează are propria poveste presărată cu
ore nesfârşite de efort, perseverenţă în faţa
obstacolelor, speranţă în victoria care ne
motivează pe toţi să mergem mai departe, să
ne străduim mai mult, să continuăm în ciuda
tuturor adversităţilor. În spatele oricărei
victorii sau înfrângeri se află nenumărate ore
de antrenament pentru a fi şi mai bun. În

cartea lui Malcom Gladwell, „Excepţionalii”,
autorul menţionează în mod repetat „Regula
celor 10.000 de ore”, conform căreia cheia
succesului în orice domeniu constă în
antrenament pentru cel puţin 10.000 de ore.
Cu siguranţă campionii care ajung să
concureze la Jocurile Olimpice au dedicat
acest timp succesului lor.

Dar această regulă nu se aplică numai
participanţilor la Olimpiadă. E valabilă pentru
fiecare dintre noi. Într-adevăr, unul dintre cele
mai importante mesaje transmise de Jocurile
Olimpice este că excelenţa se află pretu-
tindeni. De cele mai multe ori nu este
recunoscută cu medalii de aur şi ceremonii
elaborate - de fapt, uneori nu este recunos-
cută prin nimic. Dar toţi avem potenţial în
orice ne propunem să ne investim timpul şi
efortul, cu atât mai mult în construirea aface-
rii Forever.

Un alt punct important în discursul lui Adam
May îl reprezintă faptul că trebuie să tratăm
afacerea noastră ca pe o afacere în adevăratul
sens al cuvântului. Trebuie să o luăm în serios
şi să-i rezervăm timpul de care este nevoie
pentru a atinge succesul pe care ni-l dorim.
Potrivit studiului efectuat de Gladwell asta
înseamnă aproximativ 10.000 de ore. Nu ştiu
dacă e cu adevărat cifra magică, dar vă pot
promite că, pe măsură ce vă dedicaţi acestei
afaceri, sacrificându-vă timpul, ca sportivii
olimpici, fructele eforturilor voastre vor
apărea fără întârziere. Iar acest fapt a fost
dovedit de multe ori prin succesul distri-
buitorilor ca Adam May, familia Ruiz, soţii
Lambright şi mulţi alţii din familia Forever.

Vă mulţumesc pentru tot ceea ce faceţi pentru
ca Forever să fie compania minunată de
astăzi. Apreciez foarte mult eforturile pe care
le depuneţi pentru a vă dezvolta afacerea şi
mi-ar plăcea să vă pot răsplăti pe fiecare
dintre voi cu o medalie de aur.

Al vostru pentru totdeauna,
Rex Maughan

Meritaţi aurul Forever
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Stilul actual de viaţă oferă confort şi accesul la
tehnologii de vârf, dar neglijează lucrurile simple
de care avem cu adevărat nevoie. Ne dorim mai
multă bucurie, mai multă plăcere, dar am devenit
mai fragili, ameninţaţi de propriile noastre obice-
iuri greşite. Poluarea, alimentaţia nesănătoasă,
stresul, sedentarismul, fumatul, excesul de alcool
şi cafea… îţi sună cunoscut? Desigur.

Statisticile sunt şocante. În 2009, când salariile şi
nivelul de trai au scăzut dramatic, românii au
cheltuit două miliarde şi jumătate de euro pentru
medicamente, cu 10% mai mult faţă de 2008. Iar
creşterea nu s-a oprit aici. Ţara noastră se află pe
ultimele locuri în Europa în privinţa indicatorilor
care reflectă starea de sănătate. Înregistrăm triste
recorduri la mortalitatea infantilă, boli cardio-
vasculare, tuberculoză şi cancere. Un român din
patru este obez, aproape jumătate dintre adulţi
sunt supraponderali. Suntem una dintre naţiunile
cu cea mai scăzută speranţă de viaţă de pe
continentul nostru.

Realitatea este alarmantă – tot mai mulţi români
riscă să se confrunte cu bolile şi să aibă o
speranţă de viaţă scăzută. Un sfert dintre ei nu
fac nimic pentru sănătatea lor. Iar când se
îmbolnăvesc plătesc din greu pentru a încerca
să-şi recapete sănătatea. Din păcate, condiţiile
sistemului nostru de sănătate sunt mult sub
standardele europene, iar pacienţii se văd nevoiţi
să şi plătească pentru servicii care teoretic ar
trebui să fie gratuite.

Şi atunci ne putem pune întrebarea – ce este mai
scump? Să ne vindecăm sau să avem grijă de
sănătatea noastră? Să cheltuim pentru a ne
recâştiga sănătatea sau să adoptăm un stil de
viaţă echilibrat, în care ne respectăm corpul şi îl
călim cu sprijinul suplimentelor alimentare şi al
alternativelor naturale?

Nu demult am fost martorii unei scene petrecute
la intrarea unei piscine acoperite. Am văzut o
familie cu doi copii, care nu se puteau decide în
privinţa plăţii biletului de intrare. Tatăl considera
că este prea scump şi nu merită să cheltuiască
banii familiei pentru aşa ceva. Spre tristeţea
copiilor, familia a renunţat şi a pornit pe aleea din
faţa complexului. Deodată, îi vedem oprindu-se
în faţa unui chioşc din apropiere şi nu mică ne-a

fost mirarea să-i vedem cu mâinile pline cu
băuturi răcoritoare şi pungi cu dulciuri şi
chipsuri. Doi oameni maturi au renunţat la porţia
de sănătate a întregii familii şi au ales să-şi
risipească banii pentru ceva care le poate pune în
pericol sănătatea. Şi nu doar ei procedează aşa.
Din păcate prea mulţi dintre noi fac la fel.

Ce înseamnă scump? Ceea ce plătim sau diferenţa
dintre preţ şi beneficiile prea mici sau chiar
inexistente? Cum hotărâm ce este ieftin sau
scump pentru sănătatea noastră? Şi mai ales când
alegem să plătim acel preţ? Preventiv, când
suntem în formă, sau după ce ne-am neglijat
corpul şi l-am lăsat pradă bolii? Sănătatea nu se
negociază, se preţuieşte. De aceea merită să-i
acordăm respectul şi atenţia cuvenite. E mai
înţelept să plătim preţul în bani decât să-l plătim
şi în bani, şi în suferinţă, şi în ani de viaţă.

Suntem lideri absoluţi în lume, avem cele mai
pure şi mai eficiente suplimente naturale pe bază
de aloe. Dar Forever Living Products oferă nu
doar adjuvanţi pentru sănătate, ci şi un nou mod
de a gândi, un nou stil de a trăi. Ţări africane care
au intrat de curând în compania noastră sunt deja
în topul mondial, chiar dacă starea de sănătate a
populaţiei din acea parte de lume este mai
proastă decât în România, chiar dacă nivelul de
trai este mult mai scăzut decât în ţara noastră.
Africanii au reuşit pentru că au conştientizat cât
de importantă este sănătatea şi i-au convins şi pe
ceilalţi să investească în îngrijirea sănătăţii. Nu
s-au lăsat impresionaţi de obstacole, de preju-
decăţi, de sărăcie. Şi-au urmat principiile, iar
dacă a fost nevoie au avut curajul şi perseverenţa
de a înainta chiar contra curentului. Dacă ei au
reuşit, putem şi noi să acţionăm la fel. Să urmăm
şi să punem în practică o nouă viziune asupra
sănătăţii, asupra vieţii. Este o viziune a viitorului
şi merită s-o facem cunoscută celorlalţi, să-i
sprijinim s-o îmbrăţişeze. Avem onoarea să
aducem oamenilor o şansă de a trăi mai sănătos,
mai natural, mai fericiţi.

Vă dorim să fiţi mereu o sursă de inspiraţie, un
model de sănătate şi reuşită.

Cu drag,

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

Mesajul Fondatorului
Companiei &
Mesajul Directorilor
Generali

Raliul European
Londra 2010

Success Day
- Un nou început

Forever CardioHealth

Libertate de mişcare cu
Freedom2Go

Ai încredere în propriile
forţe şi ai să reuşeşti!

Menţine-ţi avântul!

Acceptă provocarea şi
planifică-ţi succesul

Raliul Mondial
- întâlnirea celor mai
buni lideri Forever

Success Day - un plus
de valoare pentru
afacerea ta

INFO FOREVER

Calificările
lunii martie

22--33

1100--1133

1144

1155

1166--1177

1188

1199

1199

2211

2222--2233

44--99

2200

Alege sănătatea, 
alege viitorul
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CCeell mmaaii mmaarree eevveenniimmeenntt eeuurrooppeeaann FFoorreevveerr LLiivviinngg PPrroodduuccttss
ss--aa ddeessffăăşşuurraatt ppee 55 şşii 66 mmaarrttiiee,, ppee WWeemmbblleeyy AArreennaa ddiinn

LLoonnddrraa.. AApprrooaappee 1100..000000 ddee ccoollaabboorraattoorrii FFoorreevveerr aauu vviibbrraatt llaa
uunniissoonn,, aappllaauuddâânndduu--ii ppee cceeii rreeccuunnoossccuuţţii ppee sscceennăă ddee
ccoonndduucceerreeaa ccoommppaanniieeii rreepprreezzeennttaattăă ddee RReexx MMaauugghhaann,, GGrreegggg
MMaauugghhaann şşii AAiiddaann OO’’HHaarree,, ffeelliicciittâânndduu--ii ppee ffeerriicciiţţiiii ccââşşttiiggăăttoorrii
aaii cceecc--uurriilloorr PPrrooffiitt SShhaarree îînn vvaallooaarree ttoottaallăă ddee ppeessttee 66,,22
mmiilliiooaannee ddee eeuurroo,, aassccuullttâânndd ccuu aatteennţţiiee şşii iinntteerreess ddiissccuurrssuurriillee
cceelloorr 99 DDiiaammaannţţii aaii EEuurrooppeeii.. RRoommâânniiaa ssee aaffllăă ppee llooccuull aall
şşaasseelleeaa îînn ttooppuull cceelloorr mmaaii bbuunnee ţţăărrii FFoorreevveerr ddiinn EEuurrooppaa..
DDaattoorriittăă ccoossttuummeelloorr oorriiggiinnaallee ppuurrttaattee llaa aacceesstt eevveenniimmeenntt,,
ţţaarraa nnooaassttrrăă aa ffoosstt rrăăssppllăăttiittăă ccuu uunnuull ddiinnttrree cceellee mmaaii
pprreessttiiggiiooaassee ttrrooffeeee,, CCoouunnttrryy PPrriiddee AAwwaarrdd.. LLăăssăămm îînn
ccoonnttiinnuuaarree ffoottooggrraaffiiiillee şşii iimmpprreessiiiillee ccââttoorrvvaa ddiinnttrree cceeii ccaarree aauu
ffoosstt llaa LLoonnddrraa ssăă vvoorrbbeeaassccăă ddeesspprree ccee ss--aa îînnttââmmppllaatt îînn
ccaappiittaallaa MMaarriiii BBrriittaanniiii llaa îînncceeppuuttuull lluuii mmaarrttiiee..

„Pentru noi Londra înseamnă începutul unei noi etape
în activitatea de distribuitor. Am fost înconjuraţi de cei
mai buni din Europa. Instruirea „O dimineaţă în
compania Diamanţilor” a fost fantastică. Foarte mulţi
caută secretul succesului în reuşita celor mari şi acolo
ei ne-au dovedit că nu există niciun secret, ci doar
câteva lucruri foarte importante pe care trebuie să le
facem zi de zi: muncă, muncă şi iar muncă. Prezentări
şi contacte zilnice, sponsorizări şi instruiri. Echipa
României a dovedit din nou că suntem printre cei mai
buni din Europa şi vom face tot posibilul pentru a ne
menţine în elita Europei.” 

VVaarrggaa VViioorriiccaa && CCssaabbaa,, SSooaarriinngg MMaannaaggeerrii

Aidan O’Hare, Vicepreşedinte pentru Europa Rex Maughan, Fondator FLP Intl.
Gregg Maughan, Preşedinte FLP Intl.

LONDRA



„Forever ne-a făcut paşapoarte în 2006, când am participat
pentru prima dată la Raliul European, Cannes - Nice. A fost
dragoste la prima vedere şi de aceea nu am mai lipsit
niciodată de la acest extraordinar eveniment, deci nici de la
Londra. Este frumos să simţi cum afacerea ta merge din ce în
ce mai bine atunci când, de la an la an, numărul celor care
au ales stilul de viaţă Forever este din ce în ce mai mare.
Participarea la Raliul European – Viena 2011 vine de la sine
dacă până atunci ne vom concentra atenţia asupra afacerii
noastre. Suntem mândri că respirăm FOREVER 100%.”

MMaarriiaannaa && SSiillvviiuu UUrrssuu,, MMaannaaggeerrii
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„Afacerea Forever este incredibilă, inegalabilă, imbatabilă! Felicitări

tuturor participanţilor, sperăm că aţi luat decizii noi şi v-aţi dat seama

cu toţii că un loc mai bun pentru voi decât Forever nu există! Împreună

putem face o diferenţă în 2010, pentru ca în scurt timp numele vostru

să fie pe CEC-ul Profit Sharing pregătit deja pentru voi! Succes maxim

tuturor!” VVeerraa && AAuurreell MMeeşştteerr,, DDiiaammaanntt--SSaaffiirr MMaannaaggeerrii
MMeemmbbrrii PPrreessiiddeenntt’’ss CClluubb

Echipa Forever România, câştigătoarea trofeului Country Pride pentru costumaţie

Forever Grecia - câştigătoarea trofeului
Spirit Award

Diamanţii Europei

Cătălina Băitanu, reprezentanta
României la concursul de machiaj Sonya

Gazde: Claire Cotton-May şi Dr. Kósa Adolf
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FOREVER

„Concluzia pe care am desprins-o din

prezentările Diamanţilor Europei a fost că

doar munca asiduă şi constantă, perseve-

renţa şi loialitatea 100% faţă de companie,

produse şi oameni îţi pot asigura un stil de

viaţă la care cei mai mulţi nici nu îndrăz-

nesc să viseze. Merită să ne străduim să

muncim mai bine, pentru că în

Forever Living Products nu există

criză, compania creşte la fel de

puternic! Criza este doar în mintea

noastră şi de aceea poate fi

depăşită! A fost o experienţă

extraordinară care ne-a reîncărcat

bateriile şi ne dorim ca la Raliul

European din 2011 echipa Româ-

niei să fie mult mai mare.”

CCllaarraa && RReemmuuss LLeennggaa,, 
MMaannaaggeerrii

„În urmă cu 5 ani am pornit într-o aventură fantastică alături de compania

Forever Living Products. Cu siguranţă cei care au citit cartea „Ocolul pământului

în 80 de zile” şi-au imaginat cum ar fi să poată călători oriunde în lume. Noi citim

acum o altă carte. Se numeşte „Călătorie în jurul pământului” şi nu este scrisă de

Jules Verne, ci de un OM numit Rex Maughan. El alege titlul capitolelor: Nisa,

Cannes, Stockholm, Budapesta, Phoenix, Malaga, Dallas, Las Vegas, dar ne invită

pe noi să scriem şi să trăim propriile poveşti de călătorie. Recent am acostat la

Wembley Arena. Am aflat cum se „şlefuiesc” diamantele. Am mai aflat că oricine

poate face ca strălucirea interioară să răzbată la exterior dacă acceptă şlefuirea

şi foloseşte instrumentele potrivite: atitudine, încredere, angajament. Cu fiecare

capitol devenim mai bogaţi în primul rând spiritual, dar nu în ultimul rând şi

material. Următoarele două destinaţii: Denver, Colorado şi Viena. Faceţi tot

posibilul să fiţi acolo, pentru că aventura continuă. Jurnal de bord, martie 2010,

nava Forever, căpitan Rex Maughan, călători prin viaţă, dar nu oricum,”

DDrr.. CCaarrmmeenn && DDrr.. GGaabbrriieell LLaarriioonn,, SSeenniioorr MMaannaaggeerrii
MMeemmbbrrii PPrreessiiddeenntt’’ss CClluubb

„Este greu să descrii în cuvinte una

dintre cele mai reuşite întâlniri la nivel

european. Ideea cu discursurile Dia-

manţilor a avut un impact foarte mare

nu numai asupra colaboratorilor mai

vechi, ci mai cu seamă asupra oamenilor

noi.”  

CCoonnssttaannttiinn && TTaanniiaa PPooppaa,, 
SSaaffiirr MMaannaaggeerrii
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„A fost un eveniment de succes,
cel mai bun eveniment de acest
gen organizat până acum. Motto-ul
“Make a difference” va fi cu
siguranţă o tranziţie spre o nouă
etapă a afacerii. Personal, am
simţit cu adevărat că facem parte
din această companie. Ne simţim
datori şi în acelaşi timp mândri să
contribuim la dezvoltarea ei în
continuare.”

MMaarriilleennaa && TTeeooddoorr CCuulliişşiirr,, 
SSooaarriinngg MMaannaaggeerrii,,

MMeemmbbrrii PPrreessiiddeenntt’’ss CClluubb

„Inima mi-a bătut cu putere pentru tot ce-am văzut, dar
parcă nu-mi încăpea în piept când acele minunate familii de
români au urcat pe scenă pentru programul PROFIT SHARE.
Şi pentru că România a fost acolo o echipă minunată şi
puternică, a fost răsplătită pe măsură. Bravo România!”

VVoolluummiiaa SSîînnggeeoorrzzaann,, MMaannaaggeerr

„Katrin Bajri ne-a prezentat, la Londra, pprriinncciippiiiillee ccrreeşştteerriiiiddiinnaammiiccee într-o afacere de network marketing, pentru a ajungeîn numai patru ani la libertate financiară, subliniind categoric cătrebuie activat îînnttrr--uunn ssiinngguurr MMLLMM,, în cazul nostru FFoorreevveerrLLiivviinngg PPrroodduuccttss,, desigur. Sugestia de a avea 110000 ddee ccoonnttaaccttee ppeessăăppttăămmâânnăă,, din care să rezulte 4-5 parteneri de afacere, m-amarcat profund, subconştientul meu caută soluţii pentru a oîndeplini.” 

IIuulliiaa BBeellddiimmaann,, SSeenniioorr MMaannaaggeerr

„E greu de crezut pentru echipa de acasă -
aţi fost singurul lucru care ne-a lipsit!
Concentraţi-vă atenţia să nu rataţi şansa
de a trăi la Viena în 2011 aceste bucurii pe
care le meritaţi din plin. Nu spun că este
uşor, dar cu  o dorinţă „arzătoare sub tălpi”
ne atingem ŢELURILE, iar cu credinţă şi
muncă perseverentă ni se va deschide uşa
FOREVER.” 

LLiilliiaannaa IIlliinnaa,, 
MMaannaaggeerr

„Ne-am bucurat pentru performanţele
celor îndrăzneţi şi totodată ne-a reînviat
speranţa că anul următor ne-am putea
bucura alături de ei pe scenă. Discursurile
Diamanţilor lumii Forever ne-au dovedit
adevăratul sens al cuvântului DĂRUIRE.” 

DDrr.. CCrriissttiinnaa FFaarrccaaşş,, MMaannaaggeerr

„Lecţiile primite de la cele mai
strălucitoare diamante ale Europei au
fost foarte preţioase şi sperăm că,
aplicându-le în propriile noastre
echipe, vom creşte constant şi vom
schimba în bine viaţa noastră şi a
multora dintre cei dragi.” 

VViioorriiccaa SSttăănniillăă,, MMaannaaggeerr
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Gregg Maughan, Lenkey Péter şi Aidan O’Hare

Szabo József, locul 8 în Topul Distribuitorilor din Europa

„Oameni deosebiţi, Diamanţi şi Dublu Diamanţi, ne-au oferit
experienţa lor, ne-au arătat că pentru a reuşi trebuie să fii simplu, să
ajuţi foarte mulţi oameni, să ai o viziune puternică şi să fii dispus să
munceşti pentru ea. Aceşti oameni ne-au arătat că, pentru a fi
Diamant, trebuie întâi să gândeşti, să te comporţi şi să acţionezi ca un
Diamant. E singura cale. Mulţumim din suflet, Forever.”

EEccaatteerriinnaa && IIooaann AAggooccss,, MMaannaaggeerrii

„Forever înseamnă prietenie, colaborare, entuziasm fantastic, bună
înţelegere, ajutor pentru semeni, bucurie imensă, spirit de echipă, dar
mai ales o imensă oportunitate pe vremuri de criză. Obstacole sunt
mii, dar ne-am călit şi vom persevera.”

EEccaatteerriinnaa--DDooiinnaa şşii GGhheeoorrgghhee SSppiirriiddoonn,, 
SSuuppeerrvviizzoorrii

„S-au împărţit cecuri de peste 6 milioane
de euro celor mai harnici distribuitori de
pe continent, ceea ce demonstrează că
Forever este o companie stabilă, care nu
cunoaşte cuvântul criză. Pentru echipa
noastră a fost o zi specială, pentru că a
câştigat premiul pentru cel mai frumos,
cel mai inspirat şi expresiv costum cu care
ne-am prezentat la acest eveniment.
Felicitări Forever România!” 

IIuulliiaannaa PPooppeessccuu,, SSeenniioorr MMaannaaggeerr
CCoossttiiccăă AAnnttoocchhee,, MMaannaaggeerr
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„Londra a reprezentat, pentru mine, primul raliu european la care am participat şi speranţa
că acolo voi descoperi Succesul şi Secretul în Forever. Succesul în Forever este munca, ceea
ce sincer ştiam, dar secretul, dragii mei, vreau să vă dezamăgesc spunându-vă că nu există.
Cei 9 Diamant Manageri ai Europei ne-au făcut să înţelegem că, dacă vom asculta şi vom
acţiona în direcţiile în care ei au făcut-o deja, vom reuşi şi noi. Nu trebuie să reinventăm
nimic, trebuie să mergem pe drumul bătătorit de ei:
� Prezentări profesionale
� Instruiri de oportunitate
� Multiplicare
� Să nu judeci înainte
� Echilibru şi entuziasm pe care l-am adus cu noi şi suntem dornici să-l împărtăşim cu
dumneavoastră!” MMaarriinneellaa MMiihhuu,, SSuuppeerrvviizzoorr

““LL-oialitate faţă de produse şi companie
OO-rganizare perfectă
NN-umeroase oportunităţi de dezvoltare
DD-ragoste faţă de semeni
RR-espect pentru Rex Maughan, pentru   

toţi Diamanţii Forever şi pentru sponsorul tău
AA-taşament total faţă de Planul de Marketing

VV-iitorul asigurat în compania Forever
II-ntegritate şi prosperitate
EE-ntuziasm şi multă energie
NN-otificarea muncii
AA-taşament total faţă de produse, 

companie şi sponsori”

EEuuggeenniiaa PPooppaa,, SSuuppeerrvviizzoorr 

Berkics Miklós, câştigătorul celui 
mai mare cec Profit Share din Europa

Vino şi tu la Viena, destinaţia Raliului European din 2011!

Participantele la concursul de machiaj Sonya



Calificări Profit Sharing
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FOREVER Eveniment

Întâlnirea Success Day de luna trecută a stat sub semnul renaşterii, al
dorinţei nestăvilite pentru următoarea etapă din vieţile celor care au
ales să petreacă ziua de 27 martie la Sala Palatului. Le mulţumim
pentru decizia luată. A fost o zi cu atât mai specială cu cât am
sărbătorit împreună succesele repurtate de echipa Forever România la
Raliul European de la Londra: locul al şaselea în topul celor mai bune
ţări Forever din întreaga Europă, trofeul Country Pride pentru
costumaţia originală purtată cu mândrie de toţi cei peste 600 de
români prezenţi pe Wembley Arena, precum şi faptul că douăsprezece

familii din ţara noastră au primit de la conducerea com-
paniei reprezentată de Rex
Maughan, Gregg Maughan
şi Aidan O’Hare cec-uri Pro-
fit Sharing.

Întâlnirea Success Day de la
Bucureşti a readus în centrul
atenţiei aceste momente
deosebite. I-am aplaudat şi
i-am felicitat la scenă des-
chisă pe cei doisprezece
cavaleri ai Mesei Rotunde,
care au primit din partea
Regelui Arthur cec-urile Profit
Sharing, ca răsplată a muncii
şi loialităţii lor faţă de com-
panie, ne-am bucurat alături

Entuziasm şi energie
pentru un nou început

Felicitări!

Gazde: Dana & Dorin Ion, Senior Manageri



de toţi cei care au mai urcat un nivel în Planul de Marketing, s-au
recalificat la Programul Stimulativ de Merit şi au îndeplinit statutul
de distribuitori Activi, dovedind încă o dată că în Forever nu există
criză atâta vreme cât eşti dispus să preiei controlul asupra vieţii
tale, să-i ajuţi şi pe cei din jur să-şi schimbe stilul de viaţă şi
să-ţi propui întotdeauna mai mult. Felicitări tuturor şi mult succes
în proiectele viitoare alături de Forever! Mulţumirile şi felicitările
noastre se îndreaptă în mod special către familia Dana şi Dorin
Ion, Senior Manageri, gazdele care au moderat cu energie şi
entuziasm întreaga întâlnire.

Directorii Generali Forever Living Products România, Dr. Szőcs
Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra, ne-au vorbit despre atingerea
obiectivului de 10% creştere în fiecare lună şi despre cât de
important este să ne asumăm responsabilitatea pentru tot ceea ce
facem, începând cu gesturile mărunte de zi cu zi şi terminând cu
planurile importante pentru viaţa şi afacerea noastră Forever.
Dr. Gabriel Larion, Senior Manager şi membru President’s Club,
ne-a condus în lumea produselor vedetă ale companiei,
băuturile pe bază de Aloe vera, explicându-ne de ce este bine
ca ele să se regăsească pe masa fiecăruia dintre noi, punând în
lumină avantajul de a avea la dispoziţie oferta de excepţie a
unei companii care este lider mondial în domeniu. Dincolo de
valoarea acestor produse, domnul doctor Larion ne-a arătat că
depinde doar de noi să ne organizăm timpul în aşa fel încât să

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Asistent Supervizori

Niculina Ciuchea
Manager

Marius Botiş
Safir Manager

Dr. Gabriel Larion,
Senior Manager

Elena Angelescu
Soaring Manager
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Vasile Stoica



ne dezvoltăm cu succes afacerea Forever. Doamna Niculina Ciuchea,
Manager, ne-a relatat cum i-a schimbat Forever destinul, îndemnându-ne să
acceptăm oportunitatea Forever şi să ne luăm viaţa în propriile mâini.
Doamna Elena Angelescu, Soaring Manager şi membru President’s Club,
ne-a demonstrat, prin puterea exemplului personal, că nu există limită de vârstă
ca să ai succes în Forever, deoarece stă în puterea noastră să alegem drumul
pe care vrem să-l urmăm în viaţă. Din discursul domnului Marius Botiş, Safir
Manager, am înţeles că merităm mai mult şi trebuie să ţintim totdeauna mai
sus, să nu ne lăsăm
influenţaţi de nicio
circumstanţă po-
trivnică, pentru că
numai aşa vom reuşi
să ne autodepăşim
şi să ne împlinim

ţelurile. Invitatul surpriză al acestei întâlniri, domnul Vasile Stoica, a
fost primit cu aplauze la scenă deschisă şi ne-a oferit tuturor o
adevărată lecţie de curaj, perseverenţă, hotărâre şi motivaţie. În ciuda
faptului că viaţa a fost dură cu el şi este imobilizat într-un cărucior cu
rotile, nu s-a resemnat niciodată să fie doar una dintre multele, din
păcate, persoane cu dizabilităţi din România, şi a luptat să treacă
peste toate obstacolele.

Supervizori

Asistent Manageri

Calificări Programul Stimulativ de Merit:
Aurel & Vera Meşter

S.I.G.N.
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Câştigătorii Tombolei

Maria Cristina Crăciun
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Felicitări din suflet, domnule Stoica! Sunteţi un adevărat exemplu pentru noi toţi! Le mulţumim tuturor speaker-ilor acestei întâlniri
pentru informaţiile extrem de preţioase pe care ni le-au oferit.

Am aflat cu bucurie că s-au lansat noile produse Freedom2Go şi CardioHealth, disponibile la toate centrele de distribuţie din ţară,
şi i-am felicitat pe norocoşii câştigători ai tombolei la care s-au pus în joc aceste produse.

Sărbătoarea a fost completată cu recitalul Mariei Cristina
Crăciun, care ne-a făcut sufletele să vibreze de emoţie cu
o melodie dedicată mamei şi ne-a invitat apoi pe toţi la
dans pe ritmuri de twist. Trupa S.I.G.N. ne-a încântat cu
melodii binecunoscute din repertoriul internaţional.

Următoarea întâlnire Success Day va avea loc pe 15 mai,
la Sala Palatului din Bucureşti, în prezenţa unui oaspete
de onoare: Berkics Miklós, Diamant-Safir Manager şi
câştigătorul celui mai mare cec Profit Sharing din Europa.
Biletele pentru această întâlnire sunt disponibile în toate
centrele de distribuţie din ţară. Merită să fiţi prezenţi
pentru a afla din secretele unuia dintre liderii de succes
Forever din Europa şi din lume.

Până atunci vă aşteptăm pe toţi să petrecem împre-
ună o zi în stilul de viaţă Forever, la a şşaapptteeaa eeddiiţţiiee aa
ccrroossuulluuii FFiiii ssăănnăăttooss ccuu AAllooee vveerraa, ce va avea loc pe 99
mmaaii,, îînn BBuuccuurreeşşttii, Parcul Herăstrău, intrarea dinspre
Piaţa Charles de Gaulle. 

Vă dorim tuturor să aveţi parte de un nou început în
forţă alături de Forever, iar luna aprilie să vă aducă
rezultate de excepţie în afacere!

Cristina Petrov
Asistent marketing 

Nu lipsiţi de la următorul eveniment Success Day din 15 mai 
de la Sala Palatului din Bucureşti!
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Asistent Supervizori

Asistent Supervizori

Aurel & Maria Bobâlcă, Manageri
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Afecţiunile cardiovasculare sunt ina-
micul public numărul unu - anual afec-
tează mortal peste 7 milioane de
persoane din întreaga lume. Însă
lucrurile nu trebuie să rămână aşa!

Forever Living Products vine din nou în
sprijinul nostru prin lansarea unui nou
produs revoluţionar, conceput special
pentru a se dizolva în Aloe Vera Gel şi
a asigura sănătatea sistemului cardio-
vascular: FFoorreevveerr CCaarrddiiooHHeeaalltthh!!

CE
CONŢINE?
�� CCooeennzziimmaa QQ1100 –– o
enzimă produsă în or-
ganism, necesară desfă-
şurării normale a proce-
selor biochimice din
celule, implicit cele cardi-
ace şi cele vasculare.
Nivelul său în organism
scade însă pe măsură
ce înaintăm în vârstă,
chiar atunci când ne este
cel mai de trebuinţă.
Forever CardioHealth cu
coenzima Q10 furni-
zează exact cantitatea
suplimentară de coen-
zima Q10 de care are
nevoie organismul tău.

�� HHoommoocciisstteeiinnăă –– un aminoacid care
ajută la menţinerea sănătăţii inimii şi a
vaselor de sânge. Vitaminele comple-
xului B prezente în Forever Cardio-
Health (respectiv B6, B12 şi acidul folic)
şi-au demonstrat rolul în menţinerea
nivelului homocisteinei la valori scă-
zute, iar această conversie către valori
mici este benefică pentru sănătatea
inimii şi buna funcţionare a vaselor de
sânge.

�� EExxttrraaccttee vveeggeettaallee ((ddee şşooffrraann,, ddee
ssttrruugguurrii,, ddee BBoosswweelllliiaa sseerrrraattaa,, ddee
ffrruunnzzee ddee mmăăsslliinn)) -- benefice pentru
sănătatea aparatului cardiovascular.
�� MMaaggnneezziiuu şşii ccrroomm - importante
pentru sănătatea inimii.
�� LLeecciittiinnăă - recunoscută pentru efectul
de lubrifiere vasculară şi de mobilizare
a lipidelor, cu rol de prevenire a
depunerii lor pe pereţii vaselor.
�� VViittaammiinneellee CC şşii EE – cu efecte puternic
antioxidante.

Toată bogăţia acestei formule se poate
combina cu primul pahar de Aloe Vera
Gel pe care îl veţi consuma, pentru a
spori beneficiile oferite de mira-
culoasele frunze de aloe. Turnaţi
conţinutul plicului în pahar, amestecaţi
uşor şi savuraţi!

Măcar atât putem face pentru
un muşchi care bate de
aproape o sută de mii 

de ori pe zi!

Forever
CCaarrddiiooHHeeaalltthh
- arată-i inimii tale că nu poţi trăi fără ea

NOU
Aceia dintre noi care se bucură de o inimă sănătoasă nu conştientizează cât sunt de norocoşi decât
atunci când vreun apropiat se confruntă cu o afecţiune cardiovasculară severă. Inima este motorul
vieţii şi trebuie tratată ca atare.

Produsele din această categorie nu au fost evaluate de FDA, deoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate
în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. În cazul în care
vă confruntaţi cu o problemă medicală trebuie să consultaţi medicul de familie.

ccoodd 331122 �� puncte credit 0.133 pc

Preţ Depozit – 17,30 Euro + TVA
Preţ NDP – 21,00 Euro + TVA
PRV – 24,70 Euro + TVA
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Vrem să ne menţinem articulaţiile
sănătoase? Trebuie să facem mişcare.
În acelaşi timp, organismul nostru are
nevoie de un sistem imunitar puternic
pentru a face faţă provocărilor zilnice.

CE CONŢINE
FREEDOM2GO?
�� Gel stabilizat de Aloe vera, bogat în
substanţe nutritive
�� Sulfat de glucozamină şi sulfat de
condroitină, două substanţe care pot
menţine sănătatea şi mobilitatea
articulaţiilor 
�� Metil-sulfonil-metan (MSM)
�� Suc dulce de rodie, un adevărat
tezaur de antioxidanţi, ce surclasează
vinul roşu, ceaiul verde şi chiar afinele. 

CE ÎNSEAMNĂ?
�� GGlluuccoozzaammiinnaa – o substanţă produsă
de organism, care se regăseşte, de
asemenea, în cantităţi mici în anumite
alimente. Consistenţa sa gelatinoasă
amortizează şocurile la care sunt
supuse articulaţiile şi menţine carti-
lajul articular sănătos. Cercetările de
specialitate au demonstrat că durerea
şi pierderea mobilităţii articulaţiilor
pot fi ameliorate prin administrarea

unei doze zilnice de sulfat de gluco-
zamină. 

�� CCoonnddrrooiittiinnaa – component natural al
cartilajului care protejează articulaţiile,
ce poate să blocheze acţiunea
enzimelor responsabile de distrugerea
cartilajului. Alături de un regim de
viaţă sănătos, includerea sulfatului de
condroitină în alimentaţia zilnică vă
ajută să aveţi articulaţii sănătoase şi
puternice pentru mult timp. 

�� MMSSMM – o sursă primară de sulf
biodisponibil, care ajută la menţinerea
sănătăţii ţesutului conjunctiv şi a
articulaţiilor.

FFoorreevveerr FFrreeeeddoomm22GGoo reuneşte, într-o
formulă unică, gel stabilizat de Aloe
vera, substanţe prezente în mod
natural în articulaţii şi suc dulce şi
aromat de rodie, bogat în antioxidanţi.
Forever Freedom2Go ne pune astfel la
dispoziţie o modalitate sigură şi prac-
tică de a ne bucura de beneficiile unui
supliment nutritiv extrem de valoros. 

Nu lăsaţi, aşadar, să treacă
nicio zi fără să aveţi la
îndemână un pliculeţ de

Freedom2Go!

Ce mai aşteptaţi?
Deschideţi acum şi

savuraţi binefăcătoarea
băutură Forever

Freedom2Go!

NOU

Freedom2Go oferă mai mult decât libertate. Acest nou produs
aduce toate beneficiile binecunoscutului Forever Freedom şi ceva
în plus. Gel de Aloe vera şi suc de rodie bogat în antioxidanţi
puternici, esenţiali în lupta împotriva efectelor nocive ale radicalilor
liberi, împreună cu substanţele necesare menţinerii mobilităţii
articulaţiilor – toate reunite într-un ambalaj practic, mereu la
îndemână. Freedom2Go îţi pune la dispoziţie toate elementele
nutritive pentru sănătatea articulaţiilor, oriunde te-ai afla şi orice stil
de viaţă ai avea! 

ccoodd 330066 �� puncte credit 0.455 pc
- cutie cu 30 de plicuri; NU se
vând individual

Preţ Depozit – 59,15 Euro + TVA
Preţ NDP – 71,83 Euro + TVA
PRV – 84,50 Euro + TVA

Freedom2Go

Produsele din această categorie nu au fost evaluate de FDA, deoarece nu au fost concepute pentru a fi utilizate
în scop diagnostic, terapeutic, simptomatic sau preventiv al unor afecţiuni sau grupe de afecţiuni. În cazul în care
vă confruntaţi cu o problemă medicală trebuie să consultaţi medicul de familie.
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FOREVER Interviu

Forever: Vă mulţumim că aţi acceptat
invitaţia de a ne fi alături la
evenimentul Success Day din 27
martie.

Vasile Stoica: Şi eu vă mulţumesc
pentru invitaţie. Am onorat cu drag
invitaţia dumneavoastră, cu atât mai
mult cu cât auzisem de ceva timp
despre Forever şi produsele excep-
ţionale pe care le aveţi în portofoliu.
Am fost uimit atât de buna organizare
a evenimentului, cât şi de energia
tuturor celor prezenţi în sală. Nicăieri
n-am găsit atât de multă căldură.

Forever: Cum aţi ajuns dintr-un mic
sat clujean la zeci de mii de kilometri
parcurşi în toată lumea? Care a fost
momentul decisiv care a contribuit la
toate realizările avute până în
prezent?

VS: Începutul a fost destul de greu,
pentru că m-am născut cu paraplegie

congenitală, iar până la şapte ani am
suferit treisprezece intervenţii chirur-
gicale fără succes. La 15 ani l-am
pierdut pe tata şi din acel moment au
început problemele financiare. Din
1991 am încercat să mă întreţin
pictând, pentru că am absolvit secţia
de pictură a Şcolii de Artă. Talentul
mi-a fost apreciat, am participat la
expoziţii şi, în acea perioadă, o călă-
torie în Franţa avea să fie hotărâtoare
pentru parcursul meu. Văzând acolo
că şi persoanele cu handicap practică
sportul, m-am gândit: de ce nu aş
face-o şi eu?

Forever: Deci acesta a fost momentul
decisiv în ceea ce priveşte realizările
dumneavoastră. Dar motivaţia nece-
sară efortului depus de unde a venit?

VS: Totul e să-ţi impui şi să crezi cu
adevărat că totul e posibil. Motivat mă
simt atunci când mă gândesc la cei
care au reuşit mai mult decât mine în
viaţă şi în condiţii mult mai grele.
Acest lucru m-a făcut să trec întot-
deauna peste barierele care îmi apar
în cale. Asta m-a motivat în prima
mea încercare, când am străbătut 340
km în 4 zile. Urmarea firească a fost
participarea la maratonul Challenge
Day.

Forever: Şi, din câte am înţeles, aţi
fost prima persoană în fotoliu rulant
din România care a participat la o
asemenea manifestare.

VS: Da, iar acel an a fost revelator,
pentru că în luna august am plecat
într-un nou turneu, de data aceasta
până în Franţa: 3400 km străbătuţi
solitar, timp de 40 de zile, în semn de
recunoştinţă faţă de toate persoanele
şi organizaţiile care au sprijinit de-a
lungul timpului persoanele cu handi-
cap din România.

Forever: Aţi pornit singur într-o
călătorie spre necunoscut. Rar întâl-
nim asemenea curaj! Din câte am înţeles,
curajul dumneavoastră a impresionat
şi oficialii francezi…

VS: Curajul de a porni singur în
această călătorie a fost, cred eu, un
exemplu pentru toate persoanele cu
dizabilităţi de orice fel, şi nu numai.
Am devenit cunoscut şi apreciat atât
în ţară, cât şi în străinătate, fiind
primit inclusiv de doamna Danielle
Mitterand la Palatul Elysée.

Forever: Încă un imbold de a continua
pe drumul învingătorilor, nu?

VS: Un imbold foarte puternic, într-adevăr,
pentru că, odată întors în România,
am început să mă antrenez şi să
particip la competiţii sportive. Am
devenit în scurt timp campion naţi-
onal la probele de viteză şi rezistenţă
şi am pus bazele Clubului Sportiv al
Handicapaţilor Fizic Maraton’93, club
care a devenit foarte repede cel mai
puternic din ţară.

Nu poţi să afli povestea acestui om şi să nu fii impresionat. Un călător
neobosit, care a străbătut lumea în lung şi lat, a fost primit inclusiv la
palatul Elysée, a bătut recorduri, despre care s-au făcut filme. Un

model de curaj şi perseverenţă. Mesajul lui pentru distribuitorii
Forever:”Urmează-ţi visul! Ai încredere în propriile forţe şi ai să reuşeşti!”

Ai încredere în propriile
forţe şi ai să reuşeşti!



Forever: Din ceea ce ne spuneţi, la 23
de ani realizaserăţi mai mult decât
realizează în medie orice om fără
dizabilităţi. Dar nu v-aţi oprit, nu-i
aşa? Visul dumneavoastră era şi mai
mare…

VS: Aşa este. La 25 de ani am decis să
pornesc într-un nou traseu, de data

aceasta un tur al lumii în fotoliu
rulant, pentru a ajunge la Atlanta cu
ocazia deschiderii Jocurilor Paralim-
pice. Am fost nevoit, însă, să aban-
donez traseul după ce am parcurs mai
mult de jumătate, din cauza lipsei ba-
nilor.

Forever: Totuşi, nu aţi renunţat la
visul dumneavoastră chiar dacă, din
punct de vedere financiar, situaţia era
destul de grea.

VS: Nici nu m-am gândit vreo clipă să
renunţ. În 1998 am pornit într-un nou
turneu, de această dată în jurul lumii,
am vizitat pentru prima dată Statele
Unite, tărâm pe care la începutul vieţii
nici nu speram să-l pot vizita.

Forever: Şi după „cucerirea” conti-
nentului american a urmat recu-
noaşterea absolută.

VS: Într-adevăr, în 2001 am câştigat
un loc în Cartea Recordurilor pentru
132 km parcurşi cu fotoliul rulant în
24 de ore.

Forever: De la doborârea recordului şi
până în prezent aţi mai străbătut cel
puţin 10.000 de kilometri şi aţi vizitat
astfel mare parte din Europa, Asia şi
America de Nord. Puteţi să vă odihniţi
acum.

VS: În niciun caz! Anul acesta
intenţionez să plec într-o nouă
aventură de aproximativ 12.000 km
prin America Centrală şi de Sud. Cei
care doresc să urmărească acest
periplu o pot face vizitând site-ul
personal: www.c2k.ro începând cu 20
aprilie.

Forever: Sunteţi un adevărat învin-
gător. Care sunt trăsăturile esenţiale
fără de care un învingător, indiferent
de domeniul în care face performanţă,
n-ar reuşi să urce pe cele mai înalte
culmi?

VS: Curajul, tenacitatea, perseverenţa,
încrederea, stăpânirea de sine şi nu în
ultimul rând dorinţa de a arăta lumii
întregi că totul este posibil indiferent
de condiţii.

Forever: Dumneavoastră chiar aţi
reuşit să demonstraţi lumii întregi că
totul este posibil, dar cred că în
spatele acestei victorii s-a dat o luptă
grea împotriva mentalităţii discrimi-
natorii a oamenilor.

VS: Aşa este, însă cel mai important
lucru este că am demonstrat de
nenumărate ori că barierele pot fi
depăşite chiar dacă eşti în fotoliu
rulant. Pentru mine nu există nu pot,
nu există imposibilul. Totul e să
găseşti în tine forţa şi voinţa de a
merge mai departe, de a ajunge la un
alt nivel. Cred că fiecare dintre noi are
propriul Dumnezeu în interiorul său.
Trebuie doar să îl găsească şi să îl
folosească în cel mai corect mod.

Vă mulţumim pentru timpul pe
care ni l-aţi acordat, vă urăm

drum bun în aventura prin
America Centrală şi de Sud şi

mult succes în tot ce vă
propuneţi.
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FOREVER Dezvoltă-ţi afacerea

MENŢINE-ŢI AVÂNTUL
Luni întregi de planificare, organizare, repetiţii şi
promovare şi, în cele din urmă, a venit momentul
pentru cel mai bun eveniment din toţi cei 16 ani pe care
i-am petrecut alături de Forever – Raliul European de pe
Wembley Arena. Ce week-end! Recunoaşteri, diver-
tisment de cea mai bună calitate, training-uri de primă
clasă şi cecuri Profit Share din belşug. Emoţii mari,
conţinutul – incredibil şi, timp de două zile, Forever i-a
purtat pe toţi cei prezenţi cu gândul la o nouă
dimensiune a câştigurilor ce pot fi atinse cu ajutorul
Planului de Marketing. Dacă ai fost acolo ai putut vedea
cu ochii tăi ce poţi realiza pentru tine şi pentru cei dragi,
iar Wembley Arena s-a transformat în locul în care totul
este posibil, cu atât mai mult cu cât, alături de alţi 10.000
de oameni care respiră Forever, tocmai ai ascultat cursul
fantastic susţinut de Diamanţii Forever ai Europei…

…dar ce se întâmplă luni dimineaţa,
după Raliu, când nu te mai afli pe
Wembley Arena, ci acasă, înapoi la
ceea ce numeşti realitate? Ce
urmează? Te întorci la vechile
obiceiuri de construire a afacerii sau
pui în practică tot ce ai învăţat pentru
a-ţi transforma paşii din Planul de
Marketing în adevărate salturi? NNuummaaii
TTUU ppooţţii hhoottăărrîî aassttaa..

Este timpul, deci, să pui în practică
tot ceea ce ai învăţat:
� Ia-ţi angajamentul de a DA ACELE
TELEFOANE;
� Revizuieşte-ţi obiectivele şi pune-ţi
o întrebare onestă: „Mă preocup
îndeajuns de această afacere încât să
le şi realizez?”;

� PARTICIPĂ la cursurile la care trebuie
să PARTICIPI pentru a ÎNVĂŢA ce trebuie
să ÎNVEŢI – fiecare Diamant a participat
şi încă participă regulat la cursuri.
� Păstrează lucrurile simple – poţi să:

� Dai un telefon – cu pasiune şi
încredere?
� Susţii o întâlnire 1:1 – cu
pasiune şi încredere?
� Explici Planul de Marketing – cu
pasiune şi încredere?
� Sponsorizezi pe cineva - cu
pasiune şi încredere şi să îl/o
înveţi să facă la fel?

Dacă ai răspuns pozitiv la toate
aceste întrebări, te afli pe drumul cel
bun pentru o viaţă minunată.

DDaaccăă nnuu ppooţţii ssăă ffaaccii
ttooaattee aacceesstteeaa,, aattuunnccii

îînnvvaaţţăă,, îînnvvaaţţăă şşii aapplliiccăă..

Sfatul meu este să valorifici ACUM tot ceea 
ce ai experimentat şi învăţat la raliu, nu irosi această experienţă.

Începe să GÂNDEŞTI şi să TE PORŢI ca un Diamant – cu pasiune, 
determinare, curaj şi convingere totală că şi TU poţi reuşi.

Forever nu te va dezamăgi NICIODATĂ şi nici tu nu ar trebui să faci asta.

Acest articol, apărut în revista  Forever UK  din luna martie, a fost scris de Jayne Leach, Diamant Manager şi cel mai bun distribuitor Forever din UK.

John Curtis & Jayne Leach, Diamant Manageri



F O R E V E R | România & Republica Moldova | aprilie 2010 | 132 19foreverliving.com ���

FOREVER Lumea Forever

Succesul afacerii tale Forever depinde
în mare măsură de atitudinea pe care
alegi să o adopţi faţă de provocările cu
care te confrunţi. Cu siguranţă te
numeri şi tu printre cei care şi-au
propus un nou start în forţă în această
primăvară. Te felicităm pentru această
atitudine pozitivă şi pro-activă şi ne
bucurăm să te anunţăm că Forever
vine din nou în sprijinul tău.

11 aapprriilliiee nu marchează doar o nouă zi
în calendar, ci şi îînncceeppuuttuull ppeerriiooaaddeeii ddee
ccaalliiffiiccaarree llaa două programe stimulative
importante: SSuuppeerr RRaalliiuull FFoorreevveerr ddiinn
SSUUAA şi ÎÎnnttââllnniirreeaa MMaannaaggeerriilloorr ddee llaa
SSoovvaattaa. 

Acceptă aceste provocări lansate de
companie, planifică-ţi, alături de
sponsorul tău, fiecare pas în drumul
spre calificare, stabileşte-ţi obiective

precise şi termene-limită clare şi fă tot
posibilul să nu te abaţi de la drumul pe
care ţi l-ai trasat. 

Toţi cei care au participat la sesiunea
specială de instruire „O dimineaţă în
compania Diamanţilor” de la Londra au
afirmat la unison că nu există niciun
secret al succesului. Tot ceea ce
trebuie să faci este să împărtăşeşti cu

cât mai mulţi oameni oportunitatea de
afacere Forever.

Suntem alături de tine, îţi
dorim mult succes şi aşteptăm
cu nerăbdare să te regăsim pe

lista celor calificaţi la aceste
programe stimulative!

SUCCESUL

Alături de Directorii Generali, Dr. Szőcs Gábor şi Dr.
farm. Szőcs Dóra, ţara noastră va fi reprezentată la
această întâlnire de familiile AAuurreell şşii VVeerraa MMeeşştteerr,,
DDiiaammaanntt--SSaaffiirr MMaannaaggeerrii şi membri President’s
Club, distribuitorii numărul 1 din punctul de vedere
al punctelor totale, şi DDaanniieell şşii MMaarriiaa PPaarraassccaann,,
SSeenniioorr MMaannaaggeerrii şi membri President’s Club, lideri
în clasamentul conform punctelor non-manageri-
ale. 

Îi felicităm din suflet pentru performanţele deo-
sebite realizate în afacerea Forever şi aşteptăm cu
nerăbdare să ne împărtăşească impresiile lor în
urma acestei experienţe!

ACCEPTĂ PROVOCAREA ŞI PLANIFICĂ-ŢI 

Raliul Mondial
Întâlnirea celor mai buni lideri Forever

În perioada 13 – 20 aprilie, cei mai buni lideri
Forever se reunesc într-o destinaţie de vis: Rio
de Janeiro, Brazilia.



Pe 1155 mmaaii,, llaa SSuucccceessss DDaayy,, ne vom
bucura de şansa extraordinară de a-l
avea chiar la noi acasă pe unul dintre
liderii marcanţi Forever, BBeerrkkiiccss MMiikkllóóss,
DDiiaammaanntt--SSaaffiirr MMaannaaggeerr ddiinn UUnnggaarriiaa. 

Nu lăsa să treacă pe lângă
tine această oportunitate şi
vino să-i asculţi discursul,
să afli cum gândeşte, cum
îşi planifică succesul şi cum
acţionează câştigătorul celui
mai mare cec Profit Sharing
din Europa şi din lume în
ultimii ani. 

FFiiii pprreezzeenntt ppee 1155 mmaaii,, llaa
SSuucccceessss DDaayy, la întâlnirea cu
cel pentru care Forever este
nu doar o afacere în care
investeşte constant toate
resursele sale de energie, timp, muncă
susţinută, loialitate şi pasiune, ci un
adevărat stil de viaţă pe care îl
împărtăşeşte tuturor celor care i se
alătură în Forever. 

Eşti curios să afli:
� ce tehnici de lucru abordează,
� cum îşi planifică strategiile
pe termen scurt şi lung,
� cum lucrează zi de zi,
� cum îşi evaluează
progresele,
� cum se auto-motivează şi
cum îşi motivează echipa
� … şi multe alte „secrete”

care l-au condus spre
succesul de care se
bucură astăzi?

BBeerrkkiiccss MMiikkllóóss vviinnee ppee
1155 mmaaii llaa BBuuccuurreeşşttii

ssppeecciiaall ppeennttrruu ttiinnee şşii
ppeennttrruu eecchhiippaa ttaa!!

Ai privilegiul extraordinar de a învăţa,
chiar la tine acasă, de la unul dintre cei
mai apreciaţi şi mai de succes lideri
Forever! Împărtăşeşte această veste
tuturor colaboratorilor tăi şi pregă-
teşte-le deja biletele pentru această
întâlnire! 

Sala Palatului are 4.000 de locuri. Orice
loc liber înseamnă o şansă în minus
pentru dezvoltarea afacerii tale! Asi-
gură-te, aşadar, că pe scaunele din
stânga şi din dreapta ta vor sta viitorii
lideri de succes ai echipei tale!

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

FOREVER Focus

„Spune-mi și voi uita, arată-mi și poate îmi voi aduce aminte, implică-mă și voi în elege!” Citatul acesta din
Confucius se aplică multor situaţii din viaţa noastră de zi cu zi. Să simţi, să fii implicat, să înţelegi, să reţii și să te
bucuri. Același fenomen se manifestă pregnant și în cadrul Success Day. Să participi la Success Day, precum şi la
celelalte evenimente organizate de companie înseamnă să-ţi influenţezi pozitiv afacerea printr-un singur gest –
prezenţa la întâlnire. Sunt ocaziile perfecte pentru a înţelege cu adevărat ce înseamnă oportunitatea, spiritul şi stilul
de viaţă Forever.

Success Day
– un plus de valoare pentru afacerea ta

Nu lipsi de la întâlnirea cu
succesul Forever! Berkics
Miklós te aşteaptă pe 15

mai, la Sala Palatului!

20���
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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 şi
miercuri între orele 9:00 şi 17:30; marţi, joi şi vineri
între orele 09:00 – 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 online şi prin Tel Verde.

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

* Cu excepţia sediului central din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3,
al cărui program în zilele de luni şi miercuri este între

orele 9:00 şi 19:00.
Programul de lucru al departamentelor din cadrul sediului central este

de luni până vineri, între orele 9:00 şi 17:00.

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

@
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FOREVER Calificări

CalificărileLUNII MARTIE
România & Republica Moldova

MANAGERI SPONSORI

SUPERVIZORI SPONSORI
Ion & Elena Bodea Cepleniţa, IS Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Cosmin & Monica Bora Sânnicolau Mare, TM Loredana Marta
Mihaela Buriu Constanţa Cristina & Gheorghe Farcaş
Monica & Robert Costin Luduş, MS Mariana & Ştefan Falub
Domokos Ildikó & Iosif Braşov Szakács Edith & Mihály
Marilena & Mircea Dordai Cluj-Napoca Sanda & Ciprian Mureşan
Georgeta Dumitrescu Bucureşti Dorotheia Marinescu
Mariana & Ştefan Falub Dej Marilena & Mircea Dordai
Loredana Filipecz-Inisconi Lugoj Maria & Nicolae Turcu
Aneta Fuioagă Bacău Mariana & Silviu Ursu
Elena Gheorghe Bucureşti Cristina & George Popescu
Gheorghe Goitescu Predeal Szakács Magdolna & Matei
Camelia & Alexandru Iordake Piteşti Ecaterina Marinac
Andra & Ionuţ Iorga Constanţa Cristina & Gabriel Cristache
Eva Ibolya Jurcovan Victoria, BV Florentina Chiva
Cornelia & Mircea Maier Victoria, BV Eva Ibolya Jurcovan
Dorotheia Marinescu Bucureşti Maria Lăcătuş & Gheorghe Duruian
Loredana Marta Sânnicolau Mare, TM Ştefan & Leonora Costea
Bianca Matei Braşov Szakács Magdolna & Matei
Ioan Matei Braşov Szakács Magdolna & Matei
Ana Maria Mocanu Jilava, IF Olimpia Mocanu
Maria & George Nemţanu Bacău Gabriela & Florinel Ţarălungă
Ionica Oprea Galaţi Niculina & Ioan Bogatu
Gabriela Samoşca Braşov Kajcsa Árpád
Antoneta Şerpescu Bucureşti Georgeta Dumitrescu
Adriana Ştefan Călăraşi Luminiţa Uţă
Gabriela & Florinel Ţarălungă Bacău Aneta Fuioagă
Mihaela & Virgil Tiritean-Apro Arad Angela & Ioan Sigheti
Malvina & Dorin Vasiu Arad Mihaela & Virgil Tilitean-Apro

Petre & Elena Ene Piteşti Daniel & Petronela Onache
Valentin Niţu Galaţi Doina Ligia & Neculai Iordache
Daniel & Petronela Onache Piteşti Iuliana & Liviu Toma
Simona Petric Haţeg, HD Ion & Dorina Ciolac
Georgeta & Raul Piscoi Arad Bogdan Pocaznoi
Szakács Magdolna & Matei Braşov Bandi Attila & Izabella

Bandi Attila & Izabella Braşov Ilona Şerban
Doina Ligia & Neculai Iordache Galaţi Derzsi Sámuel & Etelka

SENIOR MANAGERI SPONSORI

ASISTENT MANAGERI SPONSORI
Ştefan & Leonora Costea Arad Gheorghe Pasc
Pápai Franciska Deva Ion & Dorina Ciolac
Gheorghe Pasc Brusturi, AR Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Szabó Izabella & Csaba Károly Cristur, HD Pápai Franciska
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TOP 10 în funcţie de pc non-manageriale
realizate în luna martie

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

1. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
2. Ion & Dorina Ciolac
3. Daniel & Maria Parascan
4. Doina Ligia & Neculai Iordache
5. Bandi Attila & Izabella

6. Iuliana & Liviu Toma
7. Daniel & Petronela Onache
8. Violeta & Dumitru Luca
9. Szakács Magdolna & Matei
10. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

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

1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Camelia & Daniel Dincuţă (3)
3. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (4)
4. Vajda Katalin (6)
5. Maria Pop (2)
6. Daniel & Maria Parascan (5)
7. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (17)

8. Doina & Dănuţ Hanganu (8)
9. Derzsi Sámuel & Etelka (14)
10. Ramona & Dorin Vingan (9)
11. Doina Ligia & Neculai Iordache (18)
12. Ion & Dorina Ciolac (nou)
13. Mircea & Dana Olariu (12)
14. Iuliana & Liviu Toma (19)

15. Smaranda Sălcudean (11)
16. Emilia & Petru Truşcă (10)
17. Marilena & Teodor Culişir (15)
18. Cristiana & Eugen Dincuţă (20)
19. Constantin & Tania Popa (13)
20. Carmen & Gabriel Larion (7)

TOP 10 în funcţie de pc ale noilor
distribuitori realizate în luna martie
1. Constantin & Tania Popa
2. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
3. Doina Ligia & Neculai Iordache
4. Laura & Dan Tatic
5. Irina Neicu

6. Cosmin & Monica Bora
7. Carmen & Gabriel Larion
8. Mihaela Buriu
9. Domokos Ildikó & Iosif
10. Tudorel & Rădiţa Iorga

STIMULENTUL I

Ana Amza
Elena & Virgil Angelescu
Aszalos Ibolya & Csaba
Maria & Mircea Bagdasar
Bandi Attila & Izabella
Domniţa & Onisim Bontaş
Ion & Dorina Ciolac
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
Doina & Dănuţ Hanganu
Genoveva Ianişevschi
Doina Ligia & Neculai Iordache
Cristina & Ilie Iscrulescu

Mariana Iuga
Horaţio Kogler
Carmen & Gabriel Larion
Mádly Susana
Petru Arghir Mustea
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
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.)



Vino şi tu la CROSUL
“FII SĂNĂTOS CU

ALOE VERA”
- Duminică, 9 mai,

Piaţa Charles de Gaulle,
intrarea în parcul Herăstrău -


