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Mesajul Fondatorului Companiei

Am o
întrebare
pentru voi:
ce se
întâmplă cu
apa la 99 de

grade Celsius? Răspuns: nu mare lucru, este
doar apă foarte fierbinte.

Altă întrebare: dar ce s-ar întâmpla dacă am
adăuga încă un grad? Atunci apa ar începe să
fiarbă.

Şi ce-i cu asta?, vă puteţi întreba. Care este
semnificaţia apei care fierbe?

Ei bine, apa care fierbe produce aburi. Aburii
sunt folosiţi pentru a pune în mişcare
motoarele pe
aburi. Iar motorul
pe aburi este
considerat de
mulţi istorici cea
mai importantă
invenţie a
Revoluţiei
Industriale,
pentru că prin el
s-a asigurat o
sursă de energie
care permitea
marilor fabrici şi
mijloace de
transport să
crească şi să prospere.

De fapt, astăzi, 80% din producţia de
electricitate este încă generată de folosirea
turbinelor pe aburi. Deci numai un grad în
plus a schimbat întregul curs al lumii
moderne.

Acest grad în plus se poate constitui într-un
mesaj puternic, care ne aminteşte tuturor că
un mic efort suplimentar poate avea un impact
major asupra rezultatelor.

Aşa că haideţi cu toţii să aplicăm acest
principiu în afacerea noastră. Ce-ar fi dacă
fiecare dintre noi ar mai adăuga încă o oră
activităţilor de recrutare şi sponsorizare? Ar

putea o oră în plus să facă într-adevăr
diferenţa? DA, cu siguranţă!

O oră în plus înseamnă 365 de ore pe an sau
echivalentul a 15 zile pline de sponsorizări.
V-ar ajuta două săptămâni în plus să ajungeţi
la cele 150 de puncte credit noi de care aveţi
nevoie pentru a realiza nivelul 1 al
programului Profit Share? Eu sunt sigur că da.
Sau ce-aţi spune despre invitarea unei singure
persoane în plus la Raliul European? Ar face
oare o singură persoană diferenţa? Dacă acea
persoană se va dovedi următorul Manager din
echipa voastră, sau următorul Diamant
Manager, cu siguranţă!

Acest principiu incredibil poate fi aplicat în
atât de multe
feluri în afacerile
şi familiile
noastre, în ceea
ce priveşte
sănătatea sau
obiectivele pe
care ni le stabilim
pentru 2011.
Ceea ce pare o
cantitate de
energie
insignifiantă
poate să vă
aducă un succes

nebănuit – asta numai dacă suntem dispuşi să
ne suflecăm mânecile şi să şi depunem acea
cantitate suplimentară de efort.

Haideţi ca în 2011 să transformăm acel grad
în plus în obiectivul nostru. Vă provoc pe
fiecare dintre voi să continuaţi să îmbrăţişaţi
sloganul nostru „NO LIMITS” şi să rămâneţi
concentraţi pe acel extra efort care vă va
aduce atât de mult în plus. Ţineţi minte – este
vorba de numai un grad în plus!

Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan

UN GRAD
ÎN PLUS

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.

CUM NE PUTEŢI
CONTACTA?
Pentru informaţii referitoare la:
�companie, produse, site -
la adresa de e-mail
marketing@foreverliving.ro
�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
Vino alături de cât mai

mulţi prieteni la
evenimentul Success Day

din 26 martie 2011,
de la Sala Palatului

din Bucureşti.



Am primit de curând o veste care confirmă că
avem tot ce ne trebuie pentru a continua în forţă
– vânzările au crescut în ianuarie cu opt procente
pentru toată Europa. Statisticile arată partea
financiară - echipele de pe continent au muncit
mai mult şi sunt acum mai prospere. Dar, dincolo
de cifre, această creştere înseamnă mai multă
energie, mai multă implicare, soluţii mai bune
pentru prezent, şanse mai multe pentru viitor.

Luna ianuarie a fost de bun augur şi pentru
Forever România. Am sărbătorit 12 ani de la
înfiinţarea companiei în ţara noastră. Am petrecut
Success Day-ul aniversar împreună cu Aidan
O’Hare, Vicepreşedintele companiei noastre
pentru Europa. Am primit aprecierile sale pentru
tot ce am reuşit cu toţii aici. Ne-a asigurat de
sprijinul său pentru ceea ce suntem hotărâţi să
facem azi, mâine, întotdeauna. Aidan este convins
de valoarea României. Ştie că echipa noastră are
puterea de a fi mereu în elita companiei
internaţionale. Pentru că echipa noastră crede şi
acţionează în spiritul Forever.

Suntem la începutul unui an care poate deveni cel
mai bun din câţi am avut până acum. Priviţi în jur.
Oamenii au nevoie ca de aer de oportunităţi care
oferă certitudini, nu doar promisiuni. Peste 60 la
sută dintre români caută surse noi de venituri.
Oameni valoroşi sunt astăzi gata să-şi reia viaţa
profesională de la zero. Există tot felul de oferte
în multi-level marketing. Există destule tentaţii
pentru cei care-şi închipuie că banii sunt cea mai
mare binefacere atunci când aleg o companie.
Sunt destui aceia care aleargă după mai mulţi
iepuri deodată. Iar riscul de a nu prinde niciunul
este foarte mare.

Vremurile pe care le trăim sunt centrifuge. Toate
se schimbă rapid, nu apucăm să ne tragem
răsuflarea şi viaţa ne pune în faţa altei provocări.
Dar priviţi acum în compania care ne-a
demonstrat că ne putem croi destinul pe care îl
dorim. Priviţi în Forever. Banii sunt un mijloc, nu
un scop. Omul a fost dintotdeauna, iar acum, mai
mult decât oricând, este valoarea cea mai
importantă a companiei. Echipa este răspunsul
pentru perioada prin care trecem cu toţii.
Angajamentul personal pentru un efort de grup.
Ne aflăm într-un moment când forţa acestei
echipe stă în fiecare membru al ei. Şi forţa
fiecărui membru al ei stă în echipă.

Ştiţi când o adunare de oameni cu interese
comune devine echipă? Atunci când fiecare dintre
cei care o alcătuiesc este destul de sigur pe
propria persoană şi îşi aduce propria contribuţie
pentru a sluji priceperea celorlalţi în ceea ce fac.

Michael Jordan spune că “Talentul câştigă un
meci, dar munca de echipă şi inteligenţa câştigă
campionatele.” Aşa că fiţi siguri – o echipă lucidă,
sigură de ceea ce-şi propune, cu oameni hotărâţi
şi perseverenţi poate schimba lumea. De fapt e
singurul lucru care o poate schimba.

Vrei să fii parte din această echipă Forever care
aduce prosperitate, un nou stil de viaţă şi valorile

care ajută acest stil de viaţă să fie adoptat de tot
mai mulţi oameni? Vrei să fii cu adevărat în
echipa care te preţuieşte nu pentru cât câştigi şi îi
faci pe ceilalţi să câştige, ci pentru ceea ce
valorezi tu, pentru potenţialul tău unic, pentru
visurile tale şi pentru curajul de a le urmări până
devin realitate?

Atunci întreabă-te dacă ieşi din zona de confort
propriu pentru echipă. Întreabă-te dacă îţi faci
timp să gândeşti lucruri pozitive despre fiecare
coleg de echipă. Eşti destul de deschis pentru a
lua în considerare punctul de vedere al fiecăruia
dintre cei cu care lucrezi? Indiferent că este în
linia superioară sau inferioară, că abia a intrat în
Forever sau s-a calificat la nivel de Diamant-Safir?
Eşti mereu dispus să lucrezi cu fiecare dintre
colaboratorii tăi, să-i acorzi fiecăruia atenţie,
sprijin, încredere?

Acel lucru de neînlocuit pe care îl poţi face în
echipă este să contribui cât îţi stă ţie în putere
pentru întregul grup. Indiferent dacă eşti deja un
lider sau… un lider în devenire. Când “eu” se
transformă în “noi” echipa depăşeşte orice
obstacol, atinge orice scop, urcă oricât de sus.
Când “eu” sunt deschis să fac ceea ce este cu
adevărat folositor pentru echipă, “eu” devin un
maestru al succesului. Şi asta e ceea ce vrem toţi
şi fiecare în parte, desigur.

Gândeşte-te. Unde te afli în acest moment?
Printre cei 600 de colegi care aşteaptă să plece la
marele eveniment european şi mondial de la
Viena, printre cele peste 200 de persoane care
aşteaptă să-şi plătească participarea, dar riscă să
nu prindă cu toţii această şansă, pentru că
locurile sunt limitate? Sau printre cei care rămân
acasă şi îi aşteaptă pe învingători să revină
super-motivati, încărcaţi de experienţe de neuitat?
Şi gândeşte-te – în care dintre aceste categorii
ţi-ai fi mai de folos să te afli - ţie şi echipei? În
care dintre aceste categorii vrei să fii la anul?

Acesta este spiritul Forever. Aprofundaţi-l.
Contribuiţi. Deschideţi-vă total provocărilor pe
care vi le aduce compania, primiţi sprijinul pe
care vi-l oferă permanent. Intraţi în joc. Jucaţi în
echipă. Şi câştigaţi. Faceţi din 2011 cel mai bun
dintre toţi anii de până acum. Stă în puterea
voastră.

Succes fiecăruia în parte, succes întregii echipe
Forever Living Products România!

Cu drag,

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

O inimă sănătoasă
pentru o viaţă
armonioasă

Dovedeşte că-ţi pasă

Un strop de speranţă
pentru o viaţă mai bună

Oportunitatea care
mi-a schimbat viaţa

La mulţi ani
Forever România!

Banchet aniversar

Sonya Make-up
Contest

INFO FOREVER

Calificările
lunii ianuarie

22--33

1100--1133

1144--1155

1166

1177

1188--1199

44--55

66--77

88

99

CONTRIBUIE, JOACĂ ÎN
ECHIPĂ ŞI CÂŞTIGĂ

cu
p
rin

s

Mesajul Directorilor Generali



Stil de viaţă
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Februarie este luna în care celebrăm, prin
excelenţă, dragostea. Anul acesta, de
Valentine’s Day şi Dragobete, vă propunem să
privim inima dintr-o altă perspectivă şi să
acordăm o atenţie specială acestui organ, de
a cărui funcţionare optimă depinde întreaga
noastră viaţă. Ne ajută cu sfaturi utile domnul
profesor doctor Gheorghe Mencinicopschi,
Directorul Institutului de Cercetări Alimentare.

Domnule profesor, vă rugăm să ne
spuneţi care sunt principalii factori care
periclitează sănătatea inimii?
Poluarea mediului, fumatul, abuzul de alcool,
sedentarismul sunt câţiva dintre factorii de
risc care contribuie la apariţia maladiilor
cardiovasculare (infarct de miocard) şi
cerebrovasculare (accident vascular cerebral)
care, din păcate, astăzi reprezintă principala
cauză de mortalitate, inclusiv în România.

Categoriile mai tinere de vârstă
consideră, de obicei, că nu trebuie să
se îngrijoreze din cauza riscului
afecţiunilor cardiovasculare şi nu
acordă suficientă atenţie sănătăţii
inimii. Este corectă această abordare?
În zilele noastre, din păcate, astfel de boli apar
la vârste din ce în ce mai tinere şi seceră vieţi
începând chiar din adolescenţă. Mai mult,
procesul de progresie a bolii ateromatoase se
declanşează la vârste extrem de fragede,
începând chiar după naştere.

Ce stă în puterea noastră să facem
pentru a ne bucura de o
inimă sănătoasă?
Pentru o inimă sănătoasă
trebuie să adoptăm încă din
copilărie un stil de viaţă şi o
alimentaţie sănătoasă, din
care să nu lipsească şi
suplimentele
cardioprotectoare. De ce
recomandăm, pe lângă o

hrană adecvată, şi
astfel de suplimente?
Pentru că astăzi, din
cauza agriculturii
super intensive,
chimizate şi a
procesării spoliatoare
a alimentelor, chiar o
dietă diversificată şi

echilibrată riscă să nu ne poată furniza toţi
nutrienţii şi non-nutrienţii (antioxidanţi)
necesari pentru prevenirea maladiilor
cardiovasculare.

Ce putem face, concret, pentru a
împiedica apariţia şi evoluţia acestor
maladii şi pentru a ne păstra o inimă
sănătoasă?
Pe lângă conduita sănătoasă de viaţă, avem
acum la dispoziţie un preţios ajutor,
reprezentat de suplimente alimentare de
ultimă generaţie precum FFoorreevveerr
CCaarrddiiooHHeeaalltthh ccuu ccooeennzziimmaa QQ1100, FFoorreevveerr
AArrggii++, AArrccttiicc--SSeeaa OOmmeeggaa--33 şi, nu în ultimul
rând, produsul-vedetă al companiei, AAllooee
VVeerraa GGeell. Fiecare dintre ele merită o atenţie
specială, ca să le înţelegem exact rolul
benefic asupra sănătăţii inimii şi stării de
bine a organismului, în general.

Forever CardioHealth cu coenzima
Q10 conţine o serie de substanţe benefice
sănătăţii cardio şi cerebrovasculare. Dintre
acestea se remarcă în special coenzima
Q10, absolut necesară eliberării energiei
alimentelor la nivelul mitocondriilor
(„centralele energetice” ale celulelor).
Mitocondriile se află în cantitate cu atât mai
mare în celulele unui organ cu cât acesta are
nevoie de mai multă energie. Printre cele
mai avide de energie organe din corpul
nostru se numără creierul, inima şi ficatul. În
lipsa energiei, organele se îmbolnăvesc, iar

SSppeerraannţţaa mmeeddiiee ddee vviiaaţţăă eessttee ddee 8800 ddee aannii;; ttiimmpp îînn ccaarree iinniimmaa bbaattee ddee 6600 ppâânnăă llaa 110000 ddee oorrii ppee mmiinnuutt..
ŞŞii nnuu ssee oopprreeşşttee nniiccii mmăăccaarr oo ddaattăă!! ŢŢii--aaii ppuutteeaa iimmaaggiinnaa ccee--aarr ffii ddaaccăă aaii cceerree aassttaa ddee llaa oorriiccaarree aalltt mmuuşşcchhii
ddiinn oorrggaanniissmm?? GGâânnddeeşşttee--ttee ccăă cciinneevvaa ttee--aarr rruuggaa ssăă ssttrrâânnggii oo mmiinnggee îînn ppuummnnuull ttăăuu şşii ccăă aarr ttrreebbuuii ssăă ffaaccii
aassttaa ddee 110000 ddee oorrii îînnttrr--uunn mmiinnuutt…… ppeennttrruu uurrmmăăttoorriiii 8800 ddee aannii.. CCââtt ttiimmpp ccrreezzii ccăă aaii rreezziissttaa?? IInniimmaa aa ffoosstt
aassttffeell ccoonnssttrruuiittăă îînnccââtt ssăă ppooaattăă bbaattee cceell ppuuţţiinn oo ddaattăă ppee sseeccuunnddăă ttiimmpp ddee 8800 ddee aannii.. ÎÎţţii ppooţţii îînncchhiippuuii cceevvaa
mmaaii iinnccrreeddiibbiill??

O INIMĂ SĂNĂTOASĂ PENTRU

O VIAŢĂ
ARMONIOASĂ



F O R E V E R | România & Republica Moldova | februarie 2011 | 142 5foreverliving.com ���

în cazul inimii orice oprire accidentală poate
însemna moarte. Pentru o ilustrare
„practică”, lipsa coenzimei Q10 am putea-o
compara cu rezervorul plin al unei maşini a
cărei cheie de contact nu funcţionează.
Degeaba avem combustibil dacă nu-l putem
folosi.

Atenţia ar trebui şi mai mult mărită în cazul
persoanelor nevoite să folosească
medicamente de tipul statinelor, care inhibă
sinteza colesterolului şi a coenzimei Q10.
De aceea, aceste persoane ar trebui să-şi
suplimenteze necesarul de coenzima Q10
prin dietă şi prin suplimente alimentare
bogate în această substanţă biologic activă.

Coenzima Q10 este recomandată şi pentru
sănătatea dinţilor, în special a parodonţiului,
pentru prevenirea parodontozei şi
împiedicarea avansării acesteia.

Iată ce completează, pe lângă coenzima
Q10, cocteilul de substanţe benefice din
compoziţia Forever CardioHealth:

Vitamina B6 – extrem de necesară
celor cu un nivel crescut al
homocisteinei (factor de risc în maladiile
cardiovasculare). Tocmai vitamina B6
este cea care normalizează nivelul
homocisteinei.

Vitamina B12 – esenţială pentru
biosinteza hemoglobinei din globulele
roşii ale sângelui, care transportă
oxigenul necesar arderii alimentelor şi
eliberării de energie, tot la nivelul
mitocondriilor.

Magneziu – foarte important în
procesul contracţiei cordului şi a
celorlalţi muşchi, dar şi în reglarea
excitabilităţii neuromusculare. Lipsa de
magneziu poate conduce la stări
inexplicabile de oboseală.

Lecitina – component cu acţiune
lipotropă (topeşte grăsimile, împiedică
depunerea acestora pe artere), care
furnizează componente absolut necesare
sănătăţii neuronilor.

Antioxidanţi de primă linie –
precum vitamina C, tocoferolii, extractul
de turmeric, extractul din seminţe de
struguri şi cel din frunze de măslin, cu
rol important în protejarea colesterolului
rău (LDL) împotriva oxidării şi, deci, în
prevenirea depunerii acestuia pe artere
şi apariţiei plăcilor de aterom, care
conduc la maladii cardio şi
cerebrovasculare.

Extract de boswellia – are efecte
antiinflamatorii, de asemenea benefice
pentru sănătatea inimii şi a vaselor de
sânge.

Crom – important pentru
menţinerea glicemiei în limite normale şi
prevenirea apariţiei rezistenţei la
insulină, anticamera diabetului de tip 2,
un alt factor de risc pentru bolile
cardiovasculare.

Cantitatea de coenzimă Q10 din Forever
CardioHealth (80 mg/plic) este una dintre
cele mai ridicate, comparativ cu alte
produse similare disponibile pe piaţă, iar
cantitatea administrată poate fi crescută în
funcţie de recomandarea medicului sau de
medicaţia fiecărei persoane.

Beneficiile acestui produs se datorează în
principal efectului de matrice generat de
asocierea naturală a componentelor lui, care
sinergizează, în final manifestându-şi
efectul cardioprotector.

Consumat cu regularitate, Forever
CardioHealth poate avea rezultate benefice
şi asupra proceselor de îmbătrânire, pe care
le încetineşte în mod natural, asupra
prevenirii apariţiei pielii ridate, tocmai
datorită efectului antioxidant de protejare a
colagenului. Activează microcirculaţia
sanguină şi limfatică la nivel cutanat,
hrănind mai bine pielea şi menţinându-i
strălucirea şi frumuseţea.

Forever Argi+, un produs realizat
pe baza unor descoperiri răsplătite
cu Premiul Nobel în medicină,
despre care am vorbit mai pe larg
în ediţia trecută a Revistei lunare –
asociat cu Forever CardioHealth şi Aloe Vera
Gel, întăreşte efectele cardioprotectoare şi
de reglare a tensiunii arteriale, datorită
stimulării producţiei de oxid nitric, care
normalizează funcţia endotelială.

Vă rugăm să ne explicaţi,
domnule profesor, de ce este
indicat să dizolvăm
CardioHealth şi Argi+ în Aloe
Vera Gel?
În primul rând datorită bogăţiei de
nutrienţi şi non-nutrienţi conţinuţi în
Aloe Vera Gel şi păstraţi aproape
intacţi, ca în gelul proaspăt din
frunză, printr-o tehnologie
revoluţionară brevetată. Gelul
contribuie la funcţionarea optimă a
sistemului digestiv şi, deci, şi la
absorbţia componentelor din celelalte
produse prezentate anterior. Un alt
atu al gelului de Aloe vera de la
Forever este şi acela că planta din
care provine este cultivată în biotopul
său natural optim, pe un sol de

asemenea natural bogat în seleniu, spre
deosebire de solul Europei, sărac în seleniu.
Acest mineral este un oligoelement absolut
necesar funcţionării sistemului nostru
imunitar, un antioxidant de primă linie care
ne protejează de radicalii liberi atât de
periculoşi pentru sănătate. Întreaga bogăţie
în substanţe biologic active a celor trei
produse va determina, în final, echilibrarea
metabolismului, inducând o stare de
sănătate durabilă.

Şi cu aceasta am epuizat lista
produselor destinate efectiv sănătăţii
inimii?
Nu înainte de a vorbi şi despre Arctic-Sea
Omega-3, pe bază de acizi graşi esenţiali
Omega 3 cu lanţ lung, şi anume acidul
eicosapentaenoic (EPA) şi acidul
docosahexaenoic (DHA). Aceştia, după cum
le arată şi numele, sunt absolut necesari
bunei funcţionări a sistemului cardiovascular,
dar şi a celui nervos, în special a creierului.
Pe lângă aceasta, aceşti acizi graşi
eicosanoizi au şi funcţii hormonale şi
imunomodulatoare asupra sistemului
imunitar, atenuând stările inflamatorii. Astăzi
este demonstrat că statusul proinflamator
sistemic cronic este una dintre principalele
cauze ale bolilor cronice (cancere, boli
cardiovasculare, neurodegenerative –
Parkinson, Alzheimer etc.) În consecinţă,
pentru o inimă sănătoasă, recomand cu
căldură Argi+ şi CardioHealth dizolvate în
Aloe Vera Gel, plus Arctic-Sea, alături de un
stil de viaţă responsabil şi activ.

VVăă mmuullţţuummiimm,, ddoommnnuullee pprrooffeessoorr,, ppeennttrruu ccăă
nnee--aaţţii îîmmppăărrttăăşşiitt aacceessttee iinnffoorrmmaaţţiiii ddeeoosseebbiitt
ddee vvaalloorrooaassee!!

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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Linia de start

Acum câţiva ani am cumpărat o bicicletă pentru fetiţa mea, de la un magazin mic, specializat în domeniu. Proprietarul
s-a dovedit a fi extrem de pasionat de ceea ce face. E adevărat că preţul bicicletei a fost destul de mare, dar calitatea
s-a dovedit a fi pe măsură. După ce am decis tranzacţia, doi angajaţi au desfăcut bicicleta din pachet şi au lucrat
aproape o jumătate de oră pentru a o aduce în formă maximă: au montat-o, i-au reglat frânele, i-au întins lanţul, s-a
verificat, potrivit şi strâns tot ceea ce trebuia. După ce am plătit, în momentul în care ieşeam cu bicicleta pe uşă,
proprietarul îmi spune: „Staţi aşa!” S-a dus în spatele magazinului şi a venit înapoi cu o tijă subţire, lungă de 2 metri,
în vârful căreia se afla un steguleţ viu colorat: „Luaţi şi asta cadou – se montează simplu, în partea din spate a
bicicletei, atrage atenţia şi se vede bine de la distanţă. E pentru siguranţa copilului!”

De atunci recomand tuturor cunoscuţilor magazinul de biciclete al lui Bebe. Un om care a înţeles ce înseamnă să faci
afaceri. Şi a dovedit că-i pasă de client.

Dacă întrebi oamenii, în
general, care este scopul
unei afaceri, cel mai
frecvent răspuns este „să
facă un profit”. Alte
răspunsuri sunt „să-mi
asigure libertatea”, „să-mi
aducă satisfacţie”, „să o
dezvolt şi să-mi aducă
bani”. O astfel de
interpretare poate fi
greşită. Este cazul tipic al
concentrării pe propriul
interes. Întorcând atenţia cu
180 de grade, regăsim
clientul, cel fără de care, în
fapt, afacerea nu poate
exista. Aşadar, răspunsul
corect este că scopul unei
afaceri este, pur şi simplu,
să ajute clienţii să-şi
rezolve problemele.
Afacerea Forever, de
exemplu, oferă
distribuitorilor săi resurse
financiare suplimentare şi

un stil de viaţă sănătos prin
consumul produselor. Pe
lângă asta, cei care o
îmbrăţişează au şi alte
beneficii: apartenenţa la un
grup, statutul social, auto-
îmbunătăţirea continuă,
siguranţa zilei de mâine.

Într-o lume în care valorile
sunt tot mai confuze şi
oamenii tot mai distanţi,
sentimentul că cineva este
de aceeaşi parte a baricadei
cu tine este tot mai rar. De
aceea, atunci când scopul
tău este, cu adevărat, să
ajuţi şi nu să vinzi, ai şanse
reale de a câştiga parteneri
în afacerea Forever. Într-o
prezentare de oportunitate,
pune câştigarea încrederii
pe primul plan, înaintea
vânzării propriu-zise.
Întreabă care sunt nevoile
celor prezenţi, descoperă

dorinţele lor, află ce îi
caracterizează, construieşte
relaţii. De cele mai multe
ori, ca şi într-o relaţie
afectivă, încrederea în
afaceri nu se câştigă într-o
clipă. Cu cât forţăm
lucrurile, cu atât mai fragilă
va fi relaţia de afaceri. Este
nevoie de timp, de răbdare,
fiecare pas se face precaut,
dar constant. În cele din
urmă, angajamentul vine
într-un mod natural.

Cel mai bun exemplu în
acest sens sunt reţelele de
socializare pe internet, de
la Facebook şi până la
LinkedIn, Twitter sau Hi5.
Ele se dovedesc a fi
uneltele de marketing ale
viitorului. Cei care le
utilizează cu succes pentru
a-şi dezvolta afacerile ştiu
că media socială este

asemănătoare unui cocktail
party. Dacă mergi la o
astfel de întâlnire şi încerci
cu tot dinadinsul să vinzi
produsul sau serviciul tău
celor prezenţi, vei fi
marginalizat. Dacă, în
schimb, eşti simpatic şi de
ajutor, dai informaţii care
să-i ajute pe cei din jur,
oferi relaţii şi faci legături,
fără a condiţiona aceste
acţiuni de obţinerea unui
rezultat, cei din jur te vor
simpatiza. Îţi vor deveni
aliaţi, prieteni şi, în cele din
urmă – de ce nu? -
parteneri în afacere,
cumpărători ai produselor
sau noi membri în echipă.

În tot acest demers al
câştigării încrederii prin
faptul că devii aliatul
clientului tău potenţial,
condiţia fundamentală este

CĂ-ŢI PASĂ



să fii onest, să o faci cu
naturaleţe şi empatie.
Dovada că îţi pasă cu
adevărat apare atunci când
faci din asta un scop în
sine, când acţiunile menite
să-l ajute pe celălalt vin
deja din subconştient. Îţi
poţi exersa subconştientul
în această direcţie
spunându-i, permanent, că
asta vrei să faci cu adevărat
– să-i ajuţi pe ceilalţi.
Făcând acest lucru zi de zi,
el va deveni a doua ta
natură, iar acţiunile tale vor
urma acest principiu.
Câştigarea încrederii
celorlalţi şi succesul afacerii
vor urma firesc.

PPrriinncciippaallaa aarrmmăă ddee
mmaarrkkeettiinngg ddeevviiii,, aassttffeell,,
ttuu îînnssuuţţii.. AAttiittuuddiinneeaa ttaa
ccoonntteeaazzăă cceell mmaaii mmuulltt ––
ffeelluull îînn ccaarree ddoovveeddeeşşttii
ccăă--ţţii ppaassăă ddee cceeiillaallţţii,, ccăă
eeşşttii ccuu aaddeevvăărraatt
iinntteerreessaatt ddee pprroobblleemmeellee
lloorr.. AAssttffeell,, aattiittuuddiinneeaa
uunnuuii  oomm ddee aaffaacceerrii
FFoorreevveerr eessttee
ccaarraacctteerriizzaattăă ddee::

�� PPaassiiuunnee.. Este
entuziasmul în cea mai
înaltă formă. Pasiunea
este persuasivă şi mult
mai motivantă decât

logica. 80% din decizii
se iau pe criterii
emoţionale.

�� GGeenneerroozziittaattee.. Ea se
poate manifesta prin a
oferi din timpul,
energia, imaginaţia sau
informaţiile pe care le
deţii. Dar poţi oferi şi
materiale personalizate
sau mostre de produse
Forever.

�� VViitteezzaa.. Timpul este
lucrul pe care oamenii
pun cea mai mare
valoare în ziua de azi.
Timpul nu mai înseamnă
bani, el este chiar viaţa
însăşi. Dovedind că
preţuieşti timpul
clientului tău arăţi că-ţi
pasă.

�� FFlleexxiibbiilliittaattee.. Se
traduce prin a fi capabil
să satisfaci tot ceea 
ce-ţi cere, în mod
rezonabil, clientul tău în
materie de servicii,
calitate, costuri,
logistică. Arăţi că-ţi
pasă dacă eşti pregătit
să-l ajuţi cu transportul
produselor, cu
eşalonarea plăţilor sau
cu adaptarea
programului tău de

lucru la nevoile sau
constrângerile la care el
e supus.

Conceptele de afaceri ale
deceniilor trecute au fost
centrate pe calitate (anii
‘80), flexibilitate (anii ‘90)
sau inovaţie (după 2000).
Din 2010, succesul în
afaceri va aparţine, se pare,
celor care dovedesc că le
pasă cu adevărat de clienţii
lor.

În faimosul său discurs
inaugural din 20 ianuarie
1961, preşedintele
american John F. Kennedy
îndemna cetăţenii americani

să nu se întrebe ce poate
ţara să facă pentru ei, ci să
se întrebe ce pot face ei
pentru ţara lor. Este o
schimbare de paradigmă pe
care o putem îmbrăţişa. Să
renunţăm la a ne gândi ce
putem obţine de la clienţii
noştri şi să ne întrebăm,
permanent, ce putem face
noi ca să-i ajutăm. Şi, de
fiecare dată când vom pune
o astfel de cărămidă la
afacerea noastră Forever,
vom şti şi că am adus un
aport la o lume mai bună.

Alexandru Israil
Specialist marketing
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Vă aşteptăm în noul nostru sediu
din 

Cluj-Napoca, Str. Constanţa nr. 24
– modern, spaţios şi elegant. 

Tel: 0264 418 765
Fax: 0264 418 762

Un NOU centru de
distribuţie la Cluj
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Lumea Forever

PENTRU O VIAŢĂ MAI BUNĂ
Copilăria nu este lipsită de griji pentru toţi, iar pentru copiii cu handicap neuromotor pare mai
degrabă o condamnare. Noi ne-am propus să-i ajutăm pe micuţii de la Centrul de zi Aurora, iar banii
pe care i-am colectat din vânzarea calendarelor de perete Forever 2011 i-am donat pentru ca viaţa
lor să fie măcar un pic mai uşoară. Sâmbătă, 29 ianuarie, pe scena Sălii Palatului, reprezentantul
Centrului de zi, alături de mama lui Alexandru, unul dintre copilaşii care beneficiază de îngrijirile din
centru, au primit cu lacrimi în ochi cecul la care am contribuit cu toţii. Le mulţumim din suflet tuturor
celor care au cumpărat calendare de perete Forever, dăruind astfel un strop de speranţă acestor copii.
Dacă abia ai aflat despre iniţiativa noastră, te invităm să fii şi tu parte din miracolul pe care vrem
să-l aducem în viaţa acestor micuţi.

„Vă mulţumim pentru ocazia oferită.
Vă mărturisesc că a fost o
experienţă deosebită. Când am
intrat în sală am fost şocată de
atmosferă, de faptul că mai sunt
oameni care au un tonus optimist,
au planuri de viitor şi cred că, fără
să cunosc foarte multe despre
compania dumneavoastră, ceea ce
am văzut se datorează
marketingului pe care îl aveţi. Am
văzut oameni cu feţe luminoase şi
foarte diferiţi faţă de ceea ce văd în
fiecare zi. Nu spun că oamenii pe
care i-am văzut sâmbătă nu au
probleme, dar ceva îi motivează şi,
mai ales în această perioadă de
criză, îi ajută să fie foarte
mobilizaţi. Dacă atât eu, cât şi

mama care m-a însoţit am fost
puţin depăşite de moment,
Alexandru a fost de nota 10.
Copilul care a avut un prognostic
foarte sever la vârsta de 1 an s-a
comportat excelent şi acum le
împărtăşesc oamenilor din echipă,
profesorilor de la clasă momentul
de „triumf” al lui Alexandru. El
începe acum să meargă, după ore şi
ore de kinetoterapie, face înot de 3
ori pe săptămână, apoi ore şi ore de
logopedie au făcut ca progresele lui
Alexandru să fie evidente. Doi
părinţi tineri care investesc zeci de
milioane lunar în recuperarea
băieţelului lor au puterea de a nu se
gândi câte credite mai au
de făcut şi cât de lungă
va fi recuperarea lui
Alex. Sunt fericiţi pentru
fiecare progres pe care
el îl face, chiar dacă
durează foarte mult până
când îl obţin. Raul,
Antonia, Ştefan, Alexia,
Ana, Mara, Adrian,
Ştefania, Maria, Rodica...
toţi au aceeaşi poveste şi
sper că într-o zi veţi
trece prin centru şi-i veţi
cunoaşte. Cu o răceală
foarte severă şi febră de

39 de grade, sâmbătă am avut o zi
pe care nu o voi uita uşor.
Atmosfera pe care am văzut-o şi
lacrimile mamei când a vorbit
despre centru mă motivează să cred
că munca noastră nu este în zadar.
Dacă reuşim să schimbăm măcar
puţin în bine viaţa celor care se
luptă cu un destin crud cred că,
dincolo de un plan de marketing,
cineva acolo sus va contabiliza.”

Cu toată admiraţia şi consideraţia,

EEuuggeenniiaa LLiiccaa
DDiirreeccttoorr aall CCeennttrruulluuii ddee zzii AAuurroorraa

UN STROP DE SPERANŢĂ
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Focus

“Numele meu este Alina Elena Moisă.
Am cunoscut oportunitatea Forever în
iulie 2010, într-un moment în care

nu mai credeam şi nu mai aveam
nicio speranţă că voi putea realiza
ceva cu viaţa mea, deşi am terminat o
facultate şi mi-am dorit să mă
angajez pentru a lucra în domeniul pe
care l-am ales (inginer industrial, cu
specializarea de inspector de calitate).
La început, ca oricui, mi-a fost un pic
mai greu, fiind ceva nou, dar am vrut
să învăţ, să mă dezvolt personal şi nu
am lipsit de la niciun eveniment
Forever, fie prezentare, fie seminar de
pregătire, fie Success Day sau
Întâlnire regională, deşi de foarte
multe ori am făcut sacrificii pentru a

putea participa (ca să pot asista la
prezentări schimb săptămânal tura la
serviciu şi lucrez în schimbul 3). Am

ales Forever pentru că mi-am
dat seama că putem avea
pentru noi cele mai bune
produse din lume, de cea mai
înaltă calitate, pentru că îmi
doresc foarte mult să-i ajut şi
pe alţii aşa cum am fost eu
ajutată, pentru că am cunoscut
oameni minunaţi şi adevăraţi şi
motivele ar fi multe. Am
acumulat foarte multe

cunoştinţe în acest scurt
timp, am vorbit

permanent şi vorbesc
în continuare cu cei
din jurul meu despre
aceste produse
excepţionale şi

despre această
oportunitate unică şi am

reuşit să mă calific la nivelul de
Supervizor, bineînţeles avându-i în
permanenţă alături de mine pe
sponsorii mei, Maria şi Daniel
Parascan. Pe 29 ianuarie am participat
la Success Day, la Sala Palatului,
şi am urcat pe scenă pentru a fi
recunoscută la nivelul de Supervizor.
Fericirea şi bucuria mea au fost mult
mai mari pentru că am avut marea

şansă de a fi recunoscută atât de
Directorii Generali Dóra & Gábor
Szőcs, cât şi de Vicepreşedintele
pentru Europa, Aidan O’Hare. Nu pot
să vă descriu în cuvinte emoţiile pe
care le-am trăit. A fost incredibil, un
eveniment care m-a motivat şi mai
mult să cred că, dacă vrei cu adevărat
să realizezi ceva în viaţă, totul este
posibil. Ne-am încărcat cu entuziasm,
veselie şi putere şi îmi doresc din
suflet să simtă cât mai mulţi oameni
ceea ce am simţit eu şi să realizeze că
putem face parte dintr-un fenomen
care poate cu adevărat să schimbe în
bine viaţa tuturor celor care îşi doresc
mai mult!”

Această carte a fost concepută să te ajute
în cea mai dificilă problemă. Ea te învaţă cum

să-ţi dezvolţi afacerea la domiciliu.

Probabil că te întrebi: Cum pot eu să sper că o să
fiu capabil să atrag clienţii pe care îi vrea şi o
companie care cheltuieşte sute de mii sau milioane
anual numai pentru corespondenţa directă? Cum
pot să-mi construiesc credibilitatea când lucrez la
domiciliu? Simplu. MMaarrkkeettiinngguull ddee gghheerriillăă îîţţii ooffeerrăă
uunn aavvaannttaajj ddeecciissiivv tocmai pentru că ai o afacere la
domiciliu. Poţi întoarce mărimea concurenţilor în
defavoarea lor folosindu-ţi flexibilitatea, nota

personală şi înalta calitate
a produselor şi serviciilor
tale spre a construi relaţii
directe cu clienţii, relaţii pe
care o mare companie pur
şi simplu nu le poate
construi. Exact asta vei afla
din această carte! 

AAuuttoorrii:: JJaayy CCoonnrraadd
LLeevviinnssoonn,, SSeetthh GGooddiinn

eeddiittuurraa BBuussiinneessss TTeecchh,,
pprreeţţ:: 3355 lleeii

Marketing de gherilă pentru afaceri la domiciliuCARTE
A

LUNII

OPORTUNITATEA
care mi-a schimbat viaţa



Î ntâlnirile Success Day din ianuarie au întotdeauna un
aer festiv, pentru că în această lună sărbătorim
înfiinţarea companiei în România. Anul acesta,

evenimentul Success Day din ianuarie a fost de două ori mai
special: pe lângă faptul că am sărbătorit împlinirea a 12 ani,
l-am avut invitat de onoare pe domnul Aidan O’ Hare,
Vicepreşedinte Forever pentru Europa, care a fost încântat să ne
fie alături într-un moment atât de important pentru noi. A fost
unul dintre cele mai spectaculoase şi mai dinamice evenimente
Success Day de până acum. Am avut invitaţi de marcă, speakeri
de succes şi momente artistice de primă mână. Într-un cuvânt, a
fost o sărbătoare a succesului minunată care s-a încheiat cu un
banchet aniversar la Hilton.

Directorii Generali, Dr. farm. Szőcs Dóra & Dr. Szőcs Gábor,
ne-au vorbit despre autodepăşire şi succes, iar gazdele,
Dr. Carmen Larion şi Dr. Gabriel Larion, Senior Manageri şi membri
President’s Club, au dat viaţă întregului eveniment cu dragostea şi
căldura care le sunt specifice. Le mulţumim tuturor speakerilor
care au împărtăşit cu noi din experienţa şi priceperea lor: lui Balog
Dávid, Manager, care ne-a dezvăluit ingredientul magic al unei
afaceri de succes, Elisavetei şi lui Alexandru Pocaznoi, Safir
Manageri şi membri President’s Club, Lenuţei şi lui Bogdan
Pocaznoi, Manageri şi Danielei şi lui Răzvan Pocaznoi, Manageri –
toţi şase au susţinut primul speech de familie din istoria Forever
România şi au pus în lumină faptul că Forever Living Products
reprezintă o oportunitate de afaceri pentru fiecare generaţie.
Ramona Costache, Asistent Supervizor, ne-a demonstrat că, deşi
nu poate vorbi, nimic n-o împiedică să viseze şi să-şi dezvolte
afacerea Forever. A fost cea mai bună exemplificare a sloganului
"NO LIMITS".

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.10���

Aniversare de succes

President’s Club 2011

Gazde: Dr. Gabriel Larion & Dr. Carmen Larion,
Senior Manageri, membri President’s Club

La mulţi ani

Calificări Eagle Manager

Forever
România!



Îi felicităm
sincer pe toţi
cei care s-au
calificat la un
nivel superior
în Planul de
Marketing şi acum
poartă cu mândrie
insignele de
Asistent Supervizor,
Supervizor, Asistent
Manager şi
Manager. Felicitări
din suflet Gizellei şi
lui Marius Botiş
pentru calificarea la
nivelul de Diamant-
Safir Manager,

pentru echipa minunată pe care şi-au format-o şi pentru entuziasmul cu care au crescut
afacerea. În aplauzele întregii audienţe, Vera şi Aurel Meşter, Diamant Safir Manageri şi
Maria şi Daniel Parascan, Senior Manageri au fost răsplătiţi cu trofeele
“Cei mai buni distribuitori ai anului 2010 în clasamentul punctelor totale”,

respectiv “Cei mai buni
distribuitori ai anului 2010 în
clasamentul punctelor
non-manageriale”. Distribuitorilor
calificaţi la Programul Stimulativ
de Merit le-au fost înmânate
cheile de maşină. I-am cunoscut
şi aplaudat pe liderii de top care
formează noul President’s Club
2011 şi, nu în ultimul rând, pe
cei care au acceptat provocarea
lansată de companie, devenind
primii Eagle Manageri din istoria

Forever România. Felicitări din suflet tuturor!

Deşi au existat numai trei locuri pe podiumul concursului de machiaj Sonya,
toate cele opt concurente au câştigat titlul de reprezentante ale frumuseţii
Forever România. O felicităm pe Fichirie Ibadula, Supervizor, care ne va
reprezenta ţara la marea finală a concursului european şi îi dorim să se
întoarcă acasă cu premiul cel mare.

Aflat la a patra vizită în România, Aidan O’Hare, Vicepreşedintele pentru
Europa, ne-a vorbit despre puterea multiplicării şi despre autodepăşire.
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Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Ramona Costache
Asistent Supervizor

Aidan O’Hare
Vicepreşedinte pentru Europa

foreverliving.com 11 ���

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi împreună cu familia,
Safir Manageri, membri President’s Club

Balog Dávid
Manager



S-a arătat impresionat de căldura cu
care a fost primit şi ne-a stat alături pe
toată durata aniversării.

Spectacolul a fost presărat cu momente
de muzică şi dans. Au revenit minunaţii
copii de la Alegretto, care ne-au dăruit,
alături de un recital special, puţin din
puritatea sufletului copiilor, iar Ciprian
Anton ne-a impresionat prin arta
mişcării, a forţei, a îndemânării, o
demonstraţie sublimă de dans în scaun cu
rotile. Spectacolul de la Sala Palatului s-a
încheiat cu recitalul Distinto, însă
petrecerea a continuat la Hilton, într-un
cadru special.

Aniversare de succes
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Alegretto

Ciprian & Alina

Calificări Diamant Safir Manageri

Supervizori

Sonya Make-up Contest 2011

Colectare de fonduri pentru
Centrul de zi “Aurora”
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Calificări Programul Stimulativ de Merit



Până în martie, la mulţi
ani tuturor distribuitorilor:
este de fapt aniversarea
voastră, pentru că fără voi
Forever Living Products
România nu ar exista.

LLaa mmuullţţii aannii 
ddee ssuucccceessee!!
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Nu lipsiţi de la următoarea întâlnire Success Day din 26 martie, 
de la Sala Palatului din Bucureşti!

Manageri

Doar o mică parte dintre cei aproape 1000 de
calificaţi la nivelul de Asistent Supervizor

Maria şi Daniel Parascan, Senior Manageri, “Cei mai buni distribuitori ai anului 2010
în clasamentul punctelor non-manageriale”; Vera şi Aurel Meşter, Diamant Safir
Manageri, “Cei mai buni distribuitori ai anului 2010 în clasamentul punctelor totale”

Distinto

Recunoaşteri - Statutul de Activ

Asistent Manageri
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Banchet aniversar
aniDD upă un Success Day incendiar petrecerea celor 12

ani de succes Forever în România a continuat într-o

atmosferă selectă la banchetul organizat de companie la hotelul

Hilton. Un grup exclusivist de peste 130 de lideri au cântat 

„La mulţi ani, Forever România” în compania Directorilor

Generali, a lui Aidan O’Hare, Vicepreşedinte Forever Europa, pe

acordurile trupei Cortez, care a făcut un spectacol pe cinste. 

La mulţi ani, Forever România! La mulţi ani tuturor colaboratorilor!  

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.
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„Sonya Make-up Contest a fost o lecție
despre îndrăzneala de a avea un vis, o
lecție despre perseverență, despre muncă și
curaj și, mai presus de toate, o lecție despre
bunătate, implicare și generozitatea familiei
mele Forever. Recunoștința mea deosebită
se îndreaptă spre acei oameni care au
crezut în mine: „profesor de machiaj”
Titiana Babău, vestimentație „ALLURE By
Mona Buta”, coordonatori Cristina și
Alexandra Farcaș, Mirela Iuliana Popescu și,
nu în ultimul rând, auditoriului sălii de
prezentare Constanța. Vă invit să
descoperiți compania Forever Living
Products, minunata gamă de make-up
Sonya Colour Collection și bucuria de a trăi
frumos!”

Fichirie Ibadula, Supervizor.
Câştigătoarea concursului

Sonya Make-up Competition 2011

Un vis
împlinit

Forever România şi-a desemnat reprezentanta la ediţia europeană a
Sonya Make-up Contest din 2011! Pe scena Sălii Palatului, în cadrul
întâlnirii aniversare Success Day din 29 ianuarie, opt concurente ne-au
încântat cu machiaje superbe de zi şi de seară, ţinute spectaculoase
şi bucuria de a fi, în lumina reflectoarelor, „ambasadoarele frumuseţii
Sonya”. Copleşite de emoţii, au aşteptat nerăbdătoare, pe podium,
decizia juriului, a cărui misiune nu a fost deloc uşoară: Ibadula
Fichirie, Supervizor, a fost desemnată marea câştigătoare a acestei
ediţii! Felicitări, Fichirie, şi mult succes la Viena! Peste 600 de români
prezenţi la Raliu, alături de cei care vor urmări evenimentul de acasă,
îţi vor ţine pumnii strânşi!

Lăcrămioara Stancu, Manager - Locul 3

Membrii juriului delibereazăConcurentele Sonya împreună cu membrii juriului

Andreea Marciuc, Supervizor - Locul 2

Aloe vera. Sănătate. Prosperitate. Împreună.16���

FOREVER Concurs
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Să fii întotdeauna corect şi complet informat este esenţial
pentru succesul afacerii tale. Completează adresa ta de e-mail
pe formularele speciale disponibile în centrele de distribuţie şi
te vom ţine la curent cu cele mai noi informaţii despre produse
şi companie.

CUM AFLU SITUAŢIA
PUNCTELOR CREDIT?

PROGRAMUL ŞI ADRESELE
CENTRELOR DE DISTRIBUŢIE

Luni 12 - 20 *, Marţi, Joi, Vineri, Sâmbătă * * 9 - 17,
Miercuri 9 - 19

* * 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.

�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 .

�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

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. Constanţa 24, Cod 400158. 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 (program miercuri: 9-17)

CUM COMAND PRODUSELE?

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?

Trimite-ne întrebările şi propunerile tale legate de marketing la adresa
marketing@foreveliving.ro şi-ţi vom răspunde în timpul cel mai scurt.

Vizitează WWW.RECOM.RO
Potrivit H.G. nr. 185/2009, toate societăţile comerciale erau obligate
să-şi actualizeze obiectul de activitate potrivit CAEN până la 01 martie
2010. Societăţile care nu şi-au actualizat obiectul de activitate până la
această dată au fost radiate din registrul comerţului. Vizitează acum
www.recom.ro şi verifică dacă societatea ta comercială a fost radiată
sau nu, întrucât Forever Living Products Romania nu poate plăti
bonusuri pentru facturi emise de societăţi radiate.

@

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) sau 021.222.00.22
(apelabil din orice retea de telefonie) de luni
până vineri, între orele
10:00 – 16:00.

3.Online la adresa
www.comenziforever.ro

� 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 pentru următoarea lună.

I N F O

CONTACTEAZĂNE

IMPORTANT
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CalificărileLUNII IANUARIE
România & Republica Moldova

SUPERVIZORI SPONSORI
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Fodor Emma Sâncraiu de Mureş Sipos Hajnal & László
Bogdan Ghirdă Rupea, BV Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă Rupea, BV Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Mariana & Ioan Bunis Roman, NT Maria & Dragoş Ţibulcă
Vasilica Fotache Galaţi Maricica Bosoi
Marius Haidău & Cristina Miftode Fălticeni Niculina & Ion Asaftei
Alina Păun Valea Voievozilor, DB Elena Gheorghe
Viorica Ungureanu Bucecea, BT Gicu & Gabriela Ceahlău
Vajda Daniel & Margit Gheorgheni, HR Fodor Emma

MANAGERI SPONSORI

SOARING MANAGERI SPONSORI

1. Aurel & Veronica Meşter (3)

2. Camelia & Daniel Dincuţă (2)
3. Maria Pop (6)
4. Daniel & Maria Parascan (5)

5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (4)
6. Vajda Katalin (8)
7. Gizella & Marius Botiş (1)
8. Ramona & Dorin Vingan (nou)
9. Carmen & Gabriel Larion (nou)
10. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (16)
11. Mircea & Dana Olariu (13)
12. Kele Mónika (20)
13. Petru & Emilia Truşcă (15)
14. Marilena & Teodor Culişir (19)
15. Derzsi Sámuel & Etelka (14)
16. Constantin & Tania Popa (12)
17. Marcela & Ion Şerban (nou)
18. Cristiana & Eugen Dincuţă (nou)
19. Mihaela & Ion Dumitru (11)
20. Mariana Iuga (nou)

Clasamentul îi include doar pe cei care şi-au realizat statutul de Activ în luna ianuarie acumulând 1 pc în nume personal
şi cel puţin 3 pc de la Noi Distribuitori.

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

Elena & Virgil Angelescu
Aszalos Ibolya & Csaba
Iulia Beldiman
Ion & Dorina Ciolac
Ileana & Eugen Cirlea
Vasilica & Dumitru Crăciun
Marilena & Teodor Culişir
Livia Cusiac
Derzsi Sámuel & Etelka
Stana & Laurenţiu Dincă
Cristiana & Eugen Dincuţă
Elena & Ioan Dinuţă
Aurel & Cornelia Durigă
Corina & Dorin Frandeş
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Doina & Dănuţ Hanganu
Genoveva Ianişevschi
Doina Ligia & Neculai Iordache

Mariana Iuga

Horaţio Kogler

Mádly Susana

Smaranda Sălcudean
Szabó József & Marika
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Carmen & Gabriel Larion

Vajda Katalin

STIMULENTUL II

Gizella & Marius Botiş
Carina & Sebastian Iacătă
Camelia & Vasile Oprea
Daniel & Maria Parascan
Marcela & Ion Şerban
Marinela Tuţuleasa

STIMULENTUL III

Camelia & Daniel Dincuţă
Aurel & Veronica Meşter
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Pop
Constantin & Tania Popa
Petru & Emilia Truşcă

1. Daniel & Maria Parascan
2. Carmen & Gabriel Larion
3. Niculina & Viorel Ciuchea
4. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
5. Valentin Niţu & Adriana Udrea
6. Violeta & Dumitru Luca
7. Zenovia & Cătălin Riglea
8. Bogdan Ghirdă
9. Mariana & Silviu Ursu
10. Elena & Aurel Bordei

1. Constantin & Tania Popa
2. Niculina & Viorel Ciuchea
3. Cristina & Gheorghe Farcaş
4. Doina Ligia & Neculai Iordache
5. Camelia Maria Barbălată
6. Luminiţa & Ionel Alban
7. Simina Lazăr
8. Claudia & Daniel Stanciu
9. Carmen & Gabriel Larion
10. Ana & Gabriel Piparcă

TOP 10 în funcţie de pc ale
Noilor Distribuitori

realizate în luna ianuarie

���19foreverliving.com

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

TOP 3 pc non-manageriale
pentru luna ianuarie –

Republica Moldova
1. Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad
2. Natalia Cioban
3. Iulia Grigor

TOP 3 pc ale Noilor Distribuitori
pentru luna ianuarie –

Republica Moldova
1. Natalia Cioban
2. Iulia Grigor
3. Olesea Anghelinici & Gheorghe Vlad

TOP 10 în funcţie de pc
non-manageriale realizate

în luna ianuarie



O INIMĂ SĂNĂTOASĂ PENTRU

O VIAŢĂ ARMONIOASĂ
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