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Mesajul Fondatorului Companiei

După cum ştiţi cu
toţii, am participat
de curând la Raliul
Africii, în superbul
oraş Cape Town. A
fost un eveniment
incredibil, cu peste
4.000 de
distribuitori
extraordinari,
îmbrăcaţi în costume

tradiţionale, frumos colorate. O adevărată privelişte demnă de
admirat.

M-am simţit înconjurat de energie şi entuziasm. Am oferit, pe
scena Raliului, peste 2,5 milioane de dolari în cecuri Profit
Share, cea mai mare sumă acordată până acum Africii la acest
program stimulativ. Şi n-am nicio îndoială că această provocare
continuă să schimbe vieţi. Cel mai mare cec, în valoare de
234.327,22 dolari, a fost primit de Thabani şi Nombuso
Biyela, din Africa de Sud.

Aş vrea ca toţi distribuitorii din Africa să ştie cât sunt de mândru
de ei şi de realizările lor. Sunt exemple vii a ceea ce poţi
realiza atunci când îmbini grija pentru alţii, hotărârea şi munca
susţinută. Păstraţi ritmul şi să ne vedem cu bine anul viitor, în Sun
City!

Mi-am petrecut ultimele patru luni participând la raliurile
regionale din America de Sud, Asia, Europa şi Africa şi am
realizat că, indiferent cât de mare este planeta noastră, lumea
pare mică datorită internetului, e-mail-ului şi telefoanelor mobile.
Deşi uneori mi-e teamă de supraîncărcarea cu informaţie,
tehnologia modernă ne oferă şansa de a intra în legătură cu
mult mai multe persoane decât am visat cu 33 de ani în urmă,
când am pornit afacerea Forever.

Munca în reţea nu mai presupune să-ţi contactezi doar membrii
apropiaţi ai familiei, prietenii dragi şi vecinii de bloc. Tehnologii
precum MyFLPBiz, webinariile şi www.foreverliving.com vă ajută
să vă extindeţi echipa şi să intraţi în legătură chiar şi cu
persoane din alte ţări. Vă puteţi imagina puterea muncii în reţea
atunci când aveţi posibilitatea de a vă împărtăşi cunoştinţele cu
atât de mulţi oameni? Puteţi contacta mii, chiar milioane de
persoane din întreaga lume pentru a le da mesajul nostru de
sănătate şi prosperitate.

Voi profitaţi din plin de aceste noi tehnologii? Dacă răspunsul
este nu, trebuie să vă întrebaţi de ce. Vă simţiţi intimidaţi de ele?
Vă simţiţi depăşiţi? Sau poate simţiţi că vă e greu să învăţaţi.
Dacă aşa stau lucrurile, permiteţi-mi să vă provoc astăzi să vă
schimbaţi viziunea.

Nu trebuie să vă temeţi de tehnologie, ci mai degrabă să o
acceptaţi. Avem foarte multe de învăţat despre toate uneltele
aflate la îndemâna distribuitorilor. Compania oferă instruiri online
ce reprezintă instrumente fantastice de lucru. Linia sponsorială
superioară sau sediul central pot fi şi ele o sursă valoroasă de
informare. Profitaţi din plin. Sunt acolo pentru a vă sprijini.

Am alocat resurse importante noilor tehnologii şi vă promit că
vom continua acest demers, pentru a pune la dispoziţia
distribuitorilor noştri cele mai moderne instrumente de a-şi
dezvolta afacerea într-o lume în continuă mişcare şi
transformare. Vom continua să găsim metode de a transmite
mesajul nostru extraordinar către milioane de oameni care au
nevoie de ceea ce oferim. Mesajul Forever trebuie să se facă
auzit şi vom face tot ceea ce depinde de noi pentru ca acest
lucru să se întâmple.

Al vostru pentru totdeauna,

Rex Maughan

PROFITAŢI DIN PLIN

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 d
e 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.
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Mesajul Directorilor Generali

ALEGEŢI ÎN FIECARE
CLIPĂ LIBERTATEA ŞI
MĂREŢIA VULTURILOR

SUCCESS DAY
Vino alături de cât mai

mulţi prieteni la
evenimentul Success

Day din 1 octombrie
2011, de la Sala

Palatului din Bucureşti. C
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Perioadele grele nu aduc doar veşti rele. Dar veştile rele sunt cele
care se împrăştie cel mai repede şi se multiplică, deoarece
oamenii le comentează la nesfârşit şi îşi fac la nesfârşit griji din
cauza lor.

Perioadele grele aduc şi veşti foarte încurajatoare. Sunt companii
care se nasc chiar în asemenea momente. Sunt companii care,
în pofida tendinţei generale, se dezvoltă impresionant. În timp ce
unele firme intră pe o pantă descendentă, altele găsesc resurse
să urce.

Fenomenul este uşor de înţeles. Cine a privit vreodată un vultur
care zboară la mare înălţime ştie că acesta are un dar deosebit.
Vulturul simte cu mult timp înainte că va veni o furtună. De aceea
se ridică până în punctul unde aşteaptă ca vântul să înceapă. Iar
când se dezlănţuie urgia, îşi desface aripile în aşa fel încât chiar
curentul puternic să-l ridice deasupra zonei de turbulenţă. Furtuna
clocoteşte, iar vulturul planează peste ea, la mare altitudine.

Este lecţia extraordinară pe care ne-o oferă regele aerului – el nu
fuge de furtună, pur şi simplu îi foloseşte energia intensă pentru a
o depăşi. Vulturul se ridică pe vântul care aduce furtuna.

Acest principiu folosit de vultur este confirmat de ceea ce se
petrece cu unele companii în vremuri grele. Cele care se fixează
pe ideea că se află în pericol riscă să se confrunte cu greutăţi pe
care nu le pot depăşi. Pe când companiile care caută posibilităţi
care le sprijină ascensiunea reuşesc să prospere.

Cel mai important, însă, e faptul că toate companiile sunt
alcătuite din oameni. Ei sunt resursa cea mai importantă, doar ei
pot să transforme în realitate ceea ce propune un plan de
marketing extraordinar. Aşadar, ceea ce fac oamenii contează în
vremuri de criză mai mult decât oricând.

„Companiile cu angajaţi implicaţi le depăşesc pe celelalte cu un
procent cuprins între 47% şi 202%.” Este afirmaţia unor specialişti
care au studiat motivele pentru care în aceeaşi perioadă, cu
aceleaşi condiţii economice, firmele ajung la rezultate diferite.
Concluzia este foarte limpede: „Firmele cu nivel mare al
implicării echipei au avut o profitabilitate cu cel puţin 19% mai
mare decât media.”

Suntem în această companie care şi-a ales simbolul vulturului.
Suntem încurajaţi continuu să descătuşăm vulturul din noi. Să ne
propunem măreţia şi să o atingem prin tot ceea ce facem.
Suntem antrenaţi şi stimulaţi să ne ridicăm la înălţimea unde doar
vulturii zboară. Implicaţi-vă total. Şi folosiţi talentul acestora. Nu
fugiţi, nu vă descurajaţi, nu vă luptaţi cu criza. Fiţi flexibili, urcaţi
odată cu vântul furtunii. Deasupra ei, deasupra greutăţilor,
nesiguranţei şi neîncrederii generale. Acum este momentul vostru.
Folosiţi-l din plin. Iar Forever va răsplăti mereu eforturile pe care
le faceţi.

Vă dorim să alegeţi în fiecare clipă libertatea şi măreţia vulturilor,

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra
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Domnule profesor, în primul rând vă mulţumim
pentru amabilitatea de a ne fi din nou alături
în demersul nostru de punere în lumină a
virtuţilor acestei plante milenare. Ce este, de
fapt, un aliment funcţional?

Un aliment funcţional este cel care, pe lângă
calităţile nutriţionale obişnuite, se adresează
unor funcţii fiziologice din organism, oferind
anumite beneficii de sănătate dincolo de cele
obişnuite, exprimate în general prin scăderea
riscului de îmbolnăvire.

Pornind de la această definiţie, vă rugăm să
ne spuneţi de ce este Aloe vera un aliment
funcţional?

Răspunsul poate părea simplu la prima vedere,
însă în realitate explicaţia este una complexă. Pe
lângă acele componente ale gelului de aloe pe
care le vom detalia mai jos, mai există şi altele
neidentificate încă, dar cel puţin la fel de
importante şi de active şi care contribuie la
efectul de matrice alimentară naturală al gelului
de aloe. Datorită acestui efect, produsele pe
bază de Aloe vera de la Forever Living, realizate
în esenţă din gel stabilizat identic din punctul
de vedere al compoziţiei cu gelul din interiorul
frunzei proaspete de aloe, acţionează ca
alimente funcţionale, în principal asupra
funcţiilor fiziologice ale pielii, mucoaselor
sinusale, nasului, gâtului, sistemului
gastrointestinal (stomac, intestine), mucoasei
plămânilor şi sistemului genito-urinar.

Care sunt acele componente valoroase,
biologic active, din compoziţia gelului de
Aloe vera pe care le aminteaţi mai sus?

� AMINOACIZII
� Gelul de Aloe vera conţine 19 aminoacizi
din cei 20 care compun proteinele din

corpul nostru şi 7 aminoacizi esenţiali din
cei 8 pe care organismul nu-i poate fabrica.
� Aminoacizii sunt esenţiali pentru
sănătate, ei intrând în compoziţia enzimelor,
hormonilor, muşchilor şi celorlalte structuri
proteice ale corpului.

� VITAMINELE
� A, C, E – vitamine cu rol imunostimulator,
antioxidanţi esenţiali în prevenirea stresului
oxidativ şi distrugerea radicalilor liberi, care
sunt, aşa cum ştim, foarte dăunători, fiind
implicaţi în generarea cancerelor, bolilor
arteriale, îmbătrânirii premature, inclusiv a
cataractei.
� Vitamina A este foarte importantă în
special pentru menţinerea acuităţii vizuale
pe întuneric.
� Fiind direct implicată în biosinteza
colagenului, vitamina C este o componentă
esenţială a pielii, cu rol important pentru
frumuseţea pielii, sănătatea oaselor şi a
tendoanelor şi procesul de vindecare a
rănilor.
� Vitamina E este importantă în prevenirea
trombozelor şi aterosclerozei, având efecte
benefice asupra vindecării rănilor, fertilităţii
şi frumuseţii pielii.
� Vitaminele din complexul B, inclusiv
colina sunt implicate în procesul de
eliberare a energiei din alimente, în
metabolismul aminoacizilor, în felul acesta
stimulând dezvoltarea masei musculare.
Aceasta înseamnă o rată ridicată a
metabolismului bazal, ceea ce are ca efect
arderea grăsimilor şi evitarea apariţiei sau
reducerea supraponderabilităţii şi obezităţii.
Aspecte cu atât mai importante cu cât ştim
că obezitatea este terenul pe care apar

bolile civilizaţiei moderne – maladii
cardiovasculare (infarct de miocard),
cerebrovasculare (accident vascular
cerebral), anumite forme de cancer, maladii
neurodegenerative (Alzheimer, Parkinson) şi
nu în ultimul rând diabet, în special de tip II,
gută (hiperuricemie), artroze, artrite etc.
� Conţinutul său de vitamina B12
reprezintă un punct forte al gelului de Aloe
vera, acesta fiind una dintre puţinele surse
vegetale de vitamina B12, foarte importantă
în sănătatea celulei nervoase.

� MINERALELE
� Calciu (esenţial pentru sănătatea
sistemului osos), mangan (cofactor la multe
enzime), potasiu (important pentru
menţinerea echilibrului acido-bazic),
magneziu (responsabil pentru
excitabilitatea neuromusculară, buna
funcţionare a creierului, inimii, muşchilor),
zinc (cofactor la multe enzime), crom
(important în reglarea glicemiei), fier
(extrem de important pentru transportul
oxigenului la celule şi ţesuturi).

Mai mult decât atât, avantajul extraordinar este
că aceste vitamine şi minerale se regăsesc, în
gelul de aloe, în formele cele mai
biodisponibile, pe care corpul le poate asimila
uşor.

� ZAHARURI
� Glucoză, fructoză şi polizaharide de tipul
glucomananilor (acemananilor), cu rol
imunostimulator.

� LIGNINE
� Implicate în procese fiziologice
importante (transportul unor substanţe

ALOE VERA
UN VALOROS ALIMENT FUNCŢIONAL
Celebra plantă, apreciată încă din Antichitate datorită efectelor sale benefice asupra sănătăţii
şi frumuseţii, s-a bucurat de atenţia a numeroşi specialişti, care i-au cercetat în detaliu
componentele şi proprietăţile extraordinare ale acestora. S-a vorbit, s-au scris şi publicat foarte
multe studii ştiinţifice despre efectele detoxifiante, imunomodulatoare, imunostimulatoare,
antiinflamatoare şi analgezice ale gelului de Aloe vera. În ediţia de luna aceasta a revistei
noastre vă propunem o abordare diferită: Aloe vera – un valoros aliment funcţional.
Ne-a ajutat cu informaţii deosebit de utile domnul profesor universitar doctor Gheorghe
Mencinicopschi, Directorul Institutului de Cercetări Alimentare Bucureşti.
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active din preparate de uz extern, topic în
straturile profunde ale pielii).

� SAPONINELE
� Substanţe cu proprietăţi funcţionale
certe, antiseptice, antiagregante (menţin
fluiditatea normală a sângelui).

� STEROLII (campesterol, sitosterol,
lupeol)

� Agenţi antiinflamatori, antiseptici şi
analgezici ce contribuie şi la normalizarea
nivelului colesterolului.

� ACIDUL SALICILIC
� Alături de lupeol, conferă proprietăţi
analgezice, calmante.

� ENZIMELE
� Lipaza (ajută la digestia grăsimilor),
amilaza (sprijină digestia carbohidraţilor
complecşi, precum amidonul), celulaza
(susceptibilizează celuloza, făcând-o
hidrofobă, pentru a reţine apa şi toxinele),
catalaza (cu efect antiinflamator),
peroxidaza (antiseptică, antiinflamatoare),
carboxipeptidaza (ajută la digestia
proteinelor), fosfataza alcalină şi aliaza
(ambele cu efecte antiinflamatoare).

� FITOHORMONII
� Au rol important în menţinerea sănătăţii
sistemului osteoarticular şi ameliorarea
efectelor menopauzei.

Însumând toate aceste efecte benefice ale
componentelor gelului de Aloe vera, vă
rugăm să ne spuneţi, domnule profesor, care
este mecanismul său de acţiune asupra
organismului nostru.

Având în vedere un aspect esenţial, şi
anume acela că frumuseţea vine
din interior, iar un organism
sănătos este şi un organism
frumos, includerea gelului
de aloe în dieta noastră

zilnică este importantă atât pentru sănătatea
propriu-zisă a organelor, cât şi pentru felul în
care ne arată pielea, părul, unghiile. De
asemenea, datorită faptului că sunt realizate pe
baza unui procedeu patentat de stabilizare, care
păstrează intacte componentele gelului,
băuturile nutritive Forever Living pe bază de
Aloe vera au un efect benefic asupra sistemului
imunitar, echilibrându-i şi întărindu-i funcţia de
apărare a organismului împotriva virusurilor,
bacteriilor, fungilor, celulelor canceroase etc.

De ce este recomandabil ca băuturile
nutritive pe bază de gel stabilizat de Aloe
vera să se regăsească în dieta noastră
zilnică?

Este important să conştientizăm faptul că astăzi
trăim într-un mediu poluat, în care aerul, apa,
dar şi alimentele conţin substanţe care ne
afectează sănătatea, organismul nostru făcând
faţă din ce în ce mai greu acestor afecţiuni.
Gelul de aloe ajută organismul să facă faţă
acestor provocări din mediul extern. Însuşi
procesul natural de detoxifiere este stimulat de
componentele acestor băuturi. Pe de altă parte,
macro şi micronutrienţii esenţiali din produs
ajută la reechilibrarea dietei, reduc statusul
proinflamator sistemic, care astăzi este, de
asemenea, un factor de risc important în
apariţia maladiilor cronice. Spre deosebire de
alte remedii de sinteză şi datorită efectelor sale
imunomodulatoare şi antiinflamatoare, gelul de
Aloe vera acţionează în mod natural,
reechilibrând funcţiile fiziologice ale
organismului, pe care le aduce în parametri
normali, într-un mod natural şi fără efecte
secundare. Iată, spre exemplu, acemananul.
Acest polizaharid component al gelului

acţionează ca
imunomodulator, având

capacitatea de a
accelera sau încetini

răspunsul imun şi
echilibrând,
astfel, funcţia
acestuia.

S-a vorbit şi
continuă să se
vorbească din
ce în ce mai
des despre
rolul
probioticelor
în menţinerea
sănătăţii. Ce
legătură există
între gelul de
aloe şi
probiotice?

Datorită
compoziţiei
sale, gelul de

Aloe vera are şi un efect prebiotic, de stimulare
şi regularizare a microflorei colonice sănătoase.
Acest efect prebiotic se traduce, în final, prin
întărirea sistemului imunitar şi stimularea
detoxifierii la nivel celular, dar şi la nivelul
colonului. În asociere cu Forever Active
Probiotic, gelul devine un produs sinbiotic, cu
efecte amplificate faţă de fiecare component
luat separat.

Putem, cu alte cuvinte, domnule profesor, să
afirmăm că gelul de Aloe vera este un
aliment cu multiple virtuţi funcţionale?

Deşi nu sunt un panaceu universal, băuturile
nutritive pe bază de gel stabilizat de Aloe vera
sunt binevenite în panoplia prevenţiei
diferitelor maladii, împreună cu celelalte
mijloace care stau la îndemâna medicinei
moderne. De aceea, ele nu ar trebui să lipsească
dintr-un stil de viaţă sănătos, cu obiceiuri
alimentare adecvate.

Cum putem fi siguri că produsele pe care
alegem să le consumăm ne oferă, într-adevăr,
beneficiile despre care ne-aţi vorbit?

Simplul fapt că anumite produse conţin Aloe
vera nu garantează şi prezenţa efectelor
benefice ale plantei, dacă aceasta nu este
cultivată şi procesată corect. De aceea este
important, atunci când alegi ce produs pe bază
de aloe foloseşti, să ai în vedere seriozitatea şi
notorietatea companiei producătoare. Există,
din păcate, tot felul de produse care nu numai
că nu au acţiune benefică, ci pot fi chiar
periculoase. Alegeţi, aşadar, produse ce poartă
girul liderului mondial în acest domeniu.

Cui îi este recomandat să consume gelul de
Aloe vera?

Atât persoanelor sănătoase, pentru menţinerea
sănătăţii şi prevenirea apariţiei bolilor, cât şi
persoanelor cu diferite afecţiuni, alături de
tratamentele alopate. În acest caz, rolul său nu
este de a vindeca, ci de a ajuta organismul să
lupte cu boala. Băuturile nutritive pe bază de
gel stabilizat de Aloe vera, incluse într-un stil de
viaţă sănătos, cu o dietă diversificată,
echilibrată, hidratare corespunzătoare,
renunţarea la sedentarism, la excesul de alcool
şi la fumat, pot avea chiar efect geriatric (de
prevenire a îmbătrânirii precoce şi creştere a
duratei de viaţă) şi de creştere a calităţii vieţii.

Domnule profesor, vă mulţumim
încă o dată pentru toate
informaţiile deosebit de

interesante şi utile pe care ni le-aţi
oferit şi vă dorim o vară bogată

în reuşite!



INIŢIATORUL
din fiecare

Un iniţiator este un explorator. Un descoperitor.
Omenirea n-ar fi ajuns aici fără astfel de oameni.
Un iniţiator este un antreprenor. Este cel care are
o idee, are încredere în sine și are impulsul de a
porni la drum. Este deschis la schimbare, se
adaptează din mers, detectează și dă valoare
oportunităţilor.

Afacerea Forever pune la dispoziţie multe astfel
de oportunităţi. Una dintre ele - eveniment de
actualitate - este participarea la Raliul European
de la Budapesta. La 1 iulie s-a dat STARTUL în
această calificare.

E rândul tău să iei startul în acest proiect. Nu să
te rezumi la afirmaţii gen „încep să mă gândesc
la asta” sau „urmează să ne întâlnim pe această
temă” sau „mi-am propus asta, la rândul meu ...”
Nu, chiar să începi! Să pornești la drum. Să fii un
iniţiator.

Ezitarea de a începe provine, în general, din frica
de a nu reuși. Sau de a greși. Dar în ziua de azi a
nu începe, a nu iniţia este mult mai rău decât a
greși. Dacă începi, ai șansa de a evolua, de a
ajusta lucruri din mers, de a schimba ceea ce faci
îndreptându-te către mai bine. Dar dacă nu
începi, n-ai nicio șansă.

Odată ce ţi-ai stabilit ca obiectiv participarea la
Raliul European, primul pas este, evident, să-ţi
planifici drumul până acolo. Condiţiile generale
de calificare sunt publicate în numărul din iunie
al revistei Forever. Atunci când alegi nivelul pe
care vrei să îl atingi, ţine cont de două reguli: fii
realist și fii curajos.

Notează-ţi apoi pașii intermediari, cu termene de
realizare, număr de puncte acumulate, reguli pe
care trebuie să le urmezi. Contabilizează-ţi
resursele: unde și cum vei găsi noii distribuitori,
cât timp poţi aloca acestei activităţi, ce alte
nevoi de comunicare, deplasare sau logistică mai

ai? Unde poţi găsi aceste resurse și cum le poţi
angrena în acţiunea pe care ai iniţiat-o?

Și să continui munca, în mod constant şi regulat.
A căuta distribuitori potenţiali, a sta de vorbă cu
ei, a le prezenta oportunitatea de afaceri, a
recomanda produsele, a organiza întâlniri, a ţine
legătura și toate celelalte activităţi care
alcătuiesc afacerea Forever presupun efort.
Atunci când muncești din greu ești tentat să
devii indulgent cu tine însuţi – te întrebi dacă
n-ar fi cazul să iei o pauză de cafea, o zi liberă, un
concediu. Dacă faci acest lucru mai des decât e
strict necesar, nu ai cum să te aștepţi la rezultate
remarcabile. Iar frica de a nu reuși va pune din
nou stăpânire pe tine.

Isaac Asimov, cel mai mare autor de science-
fiction, a scris și publicat mai mult de 400 (!) de
cărţi în timpul vieţii. A bătut la mașina de scris
non-stop, de la 6 dimineaţa până la prânz, în
fiecare zi, timp de 40 de ani. Scopul său nu a fost
doar să gândească personajele și să planifice
cursul acţiunii din aceste romane. Scopul său a
fost să publice aceste cărţi. Și a reușit să o facă -
în medie 10 cărţi pe an!

Să fii activ în fiecare lună a perioadei de calificare
la Raliul European, să sponsorizezi la timp trei Noi
Distribuitori, să-i ajuţi să atingă nivelul de
Asistent Supervizor și să acumulaţi, ca echipă,
numărul de puncte pe care l-ai preconizat.

Ce înseamnă, totuși, o echipă? Definiţia sa este
aceea de „grup de oameni care, sub conducerea
unui șef, îndeplinesc în același timp o muncă sau
o acţiune comună.” O echipă Forever este mai
mult decât atât. Membrii ei pot pleca de la
statutul de dependenţi (poate de un salariu sau
de altă sursă de venit), pot evolua spre
independenţă (financiară, datorită evoluţiei
pozitive a afacerii pe care au iniţiat-o) și pot
ajunge interdependenţi, atunci când înţeleg că,
lucrând împreună, rezultatul muncii lor este mai
mare decât suma rezultatelor individuale. Pentru
a ajunge aici, însă, ei acţionează pe principiul
câștig / câștig. Nu se gândesc doar la interesul
personal, ci au grijă ca și ceilalţi să beneficieze
de rezultate. Gândește-te, așadar, cum acţionezi
astfel încât întreaga ta echipă să se bucure de
calificarea pe care ţi-ai propus-o. Te va ajuta cu
atât mai mult să ajungi acolo unde ţi-ai propus.

Așadar, la ce nivel ţi-ai propus să te
califici pentru Raliul European?

Alexandru Israil
Specialist marketing

Ca iniţiator ești un lider.
Ai o viziune pe care vrei

să o transmiţi mai departe. Odată
ce a lua iniţiativa îţi va deveni o
obișnuinţă, vei vedea că sunt tot

mai multe lucruri de făcut. Vei
căpăta avânt. Vei fi tot mai bun în

a iniţia proiecte și a le duce la bun
sfârșit. Cei din jurul tău vor aștepta

asta de la tine. Astfel, vei construi în
echipa ta o cultură bazată pe auto-
perfecţionare, eficienţă și iniţiativă.

Iar ștacheta se va ridica în
permanenţă.

Scopul final al întregii iniţiative
este, așadar, să livrezi ce ţi-ai

propus. Să atingi obiectivul
planificat.

Pasul următor este
să treci la fapte.

Dacă nu începi,
n-ai cum să reușeşti.

6

MLM - foloseşte această şansă

Iniţiator. Îmi place acest cuvânt. Are valenţe demiurgice și în același timp ţine de viaţă,
de activitate, de mersul înainte. Înseamnă a face începutul, a crea ceva din nimic.

Sunt puţini oameni capabili de acest lucru. Și sunt cei mai buni.
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NOU

COMBO PACKNDP
O NOUĂ OPORTUNITATE PENTRU AFACEREA TA

Întâlnirea Success Day din 9 iulie a adus
o noutate absolută pentru Forever România:

lansarea noului NDP Combo Pack.
Profită şi tu de această noutate pentru a-ţi extinde echipa, pentru a-ţi construi o afacere solidă

şi pentru a te califica la Raliul European de la Budapesta.

CE CONŢINE NOUL
NDP COMBO PACK?

CUI ÎI ESTE DESTINAT?

CARE SUNT
AVANTAJELE

CUMPĂRĂRII ACESTUI
NOU PACHET?

� Are 2 p.c., ceea ce asigură calificarea
imediată a Noului Distribuitor la nivelul de
Asistent Supervizor şi, implicit,
oportunitatea de a cumpăra în continuare
produsele la Preţ de depozit, cu o reducere
de 30% faţă de Preţul Recomandat de
Vânzare.
� Reducere 15% faţă de Preţul
Recomandat de Vânzare + reducere 45
euro (TVA inclus) faţă de preţul individual
al produselor.
� În plus faţă de reducerea de preţ
sus-menţionată, Noul Distribuitor
primeşte cadou din partea companiei o
valiză personalizată Forever, pe care
ulterior o poate utiliza în călătorii sau chiar
la prezentările de produse şi oportunitate
� Pe lângă reducerea de preţ şi valiză,
cumpărătorii acestui pachet mai primesc
gratuit, din partea companiei, şi
următoarele materiale informative
deosebit de utile pentru un start în forţă
în afacere sau, de ce nu, pentru relansarea
afacerii:

� Ghidul distribuitorului Forever
de succes

� Manual de Produse
� CD „De la plantă la produs”
� 1 Formular de înscriere
� 1 Formular de comandă

� Pachetul conţine câte 2 bucăţi din fiecare
produs, permiţând astfel Noilor
Distribuitori care îl cumpără să folosească
şi, în acelaşi timp, să recomande produsele.

Ai la îndemână un nou instrument de
promovare a produselor şi oportunităţii
Forever. Profită de avantajele sale
extraordinare şi relansează-ţi afacerea!
Îţi dorim mult succes şi aşteptăm să te
felicităm, pe 1 octombrie, pe scena de
la Success Day, pentru calificarea la un
nou nivel din Planul de Marketing!

Noul NDP Combo Pack poate fi achiziţionat
DOAR o singură dată de orice distribuitor
care cumpără produsele la preţ NDP.

Cele mai vândute produse Forever -
consumabile, cu grad ridicat de vandabilitate
şi preferate de consumatorii Forever:

� Aloe Vera Gel
� Aloe Berry Nectar
� Aloe Bits N’ Peaches
� Forever Freedom
� Aloe Blossom Herbal Tea
� Arctic-Sea Omega-3

� Forever Active Probiotic
� Absorbent-C
� Aloe First
� Aloe Heat Lotion
� Forever Bright Toothgel

COD  010
P.C.  2.000
PREŢ NDP  350 EURO + TVA
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Focus

Ce nu trebuie să-ţi
lipsească din bagaj atunci
când pleci în vacanţă?

ALOE SUNSCREEN
Poţi alege între
varianta clasică de
loţiune şi cea
recent lansată, sub
formă de spray.
Ambele au SPF 30
şi asigură o
protecţie eficace
împotriva efectelor
nocive ale
radiaţiilor
ultraviolete. În
plus, conţin Aloe
vera, cu efect de hidratare şi calmare a pielii.
Sunt rezistente la apă, nu pătează hainele şi
asigură un bronz frumos şi uniform.

ALOE FIRST
Un produs minunat, a cărui
formulă combină gelul
stabilizat de Aloe vera cu
extracte din plante cu
efecte calmante,
regenerante şi relaxante,
dintre care enumerăm doar:
muşeţelul (proprietăţi
antiinflamatorii), coada
şoricelului (efecte
vindecătoare şi
antiinflamatorii), cimbru şi
eucalipt (antiseptice),
păpădie, floarea pasiunii şi
lemnul de santal,

binecunoscute pentru proprietăţile lor

relaxante. O simplă pulverizare vă protejează
şi părul împotriva radiaţiilor solare.

ALOE VERA
GELLY
Gel pur de Aloe vera, cu
toate beneficiile
extraordinare ale plantei.
Este ideal în cazul arsurilor
solare, înţepăturilor de
insecte, zgârieturilor.
Hrăneşte pielea cu
vitamine, minerale,
antioxidanţi, aminoacizi şi
ajută la rehidratarea
acesteia după expunerea
la soare. Este incolor şi nu
pătează hainele.

ALOE LOTION
Loţiune hidratantă pentru
toate tipurile de piele. Pe lângă
gelul stabilizat de Aloe vera ca
ingredient principal al
produsului, loţiunea mai
conţine extracte din plante,
colagen, elastină şi vitamine.
Este ideală pentru hidratarea
pielii şi contribuie la refacerea
elasticităţii cutanate după
expunerea la soare.

ALOE LIPS
Protejează
buzele şi le
menţine nivelul
optim de hidratare. Este bogat în aloe, ulei
de jojoba şi alantoină.

ALOE EVER-SHIELD
DEODORANT STICK
Deodorant solid cu
consistenţă densă şi
parfum discret, ce
asigură o protecţie
eficientă pe întreaga
durată a zilei. Nu conţine
alcool şi săruri de
aluminiu. Nu pătează
hainele şi, datorită
gelului de Aloe vera din
compoziţia sa, poate fi
folosit cu încredere
imediat după epilare.

BUCURĂ-TE DE O VARĂ DE
NEUITAT ALĂTURI DE PRIETENI ŞI

PRODUSELE FOREVER!

Vremea bună ne cheamă pe toţi la mare, pe plajă sau în drumeţii,
la munte. E perioada de vacanţă, dar nu orice fel de vacanţă.
Cu produsele Forever în geanta de plajă sau în rucsac, te poţi
bucura de un concediu fără griji.

Iată doar câteva dintrebeneficiile produselornoastre:
evitarea îmbătrânirii premature a

pielii
protejarea împotriva arsurilorsolare

hidratarea pieliiprevenirea apariţiei petelor brunecalmarea iritaţiilor şi a leziunilor
cutanate minore, a eritemului solar şi
a înţepăturilor de insecte

PROTEJEAZĂTE DE SOARE ŞI BUCURĂTE DE

CONCEDIU



Îţi prezentăm zece idei care te
pot ajuta să menţii şi chiar să
creşti ritmul afacerii tale în
această vară:

Nu pleca în vacanţă fără cărţile de
vizită, câteva materiale informative

esenţiale şi produsele tale favorite.

Pleci cu maşina? Ai grijă să nu-ţi
lipsească din maşină parasolarul

Forever.

Înainte de a pleca în concediu
stabileşte clar, împreună cu

echipa, obiectivele pentru
următoarea perioadă.

Ţine legătura cu
colaboratorii chiar şi

atunci când eşti plecat. Un
e-mail sau un sms de
încurajare îi vor menţine
motivaţi şi dornici de
acţiune.

Deleagă un membru al
echipei să susţină

prezentări de oportunitate.

Fii activ în vacanţă.
Recepţionerul de la hotel,

vecinul de şezlong pe plajă sau

persoana cu care vei împărţi liftul până
la etajul tău îţi pot deveni consumatori
sau chiar parteneri de afacere.

În măsura în care timpul îţi permite, nu
planifica vacanţa la sfârşitul lunii. Este

momentul în care echipa are cea mai
mare nevoie de sprijinul şi încurajarea
ta.

Ai ajuns în vacanţă la rude? Profită de
ocazie şi prezintă-le oportunitatea

Forever.

Răspunde la telefon şi verifică-ţi
regulat e-mail-ul.

Nu uita să faci poze în vacanţă cu
produsele tale favorite. Postează-le

pe Facebook şi vei fi surprins cât de
mulţi fani vei câştiga.
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De sezon

IDEI PENTRU O
VACANŢĂ CU PROFIT
E vremea concediilor. Cu siguranţă şi tu ţi-ai programat o vacanţă în
următoarea perioadă. Avantajul tău, ca partener Forever, este că poţi folosi
vacanţa în mod constructiv pentru afacerea ta.

Îţi dorim ca toate să-ţi meargă
din plin în vacanţă şi te
aşteptăm pe scena următorului
Success Day, din 1 octombrie,
pentru calificarea la un nou
nivel în Planul de Marketing!



VIZIUNEA

TIMPUL MUNCA DE
CALITATE

Motivaţie
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44 ATRIBUTE ALE OAMENILOR

DE SUCCES
De ce unii oameni reuşesc, iar alţii ratează? Există diferenţe genetice între cei care au succes şi cei care nu au?
Este succesul un rezultat al norocului sau o sumă a unor atribute care se deprind şi se dezvoltă? Iată doar câteva
întrebări pe care ni le punem de-a lungul demersului de a atinge succesul. Este iarba întotdeauna mai verde de

cealaltă parte a gardului? Există, fără îndoială, cel puţin patru caracteristici ale oamenilor de succes.

Toţi oamenii de succes au o viziune. Sunt capabili să vizualizeze
ceea ce vor să obţină. În mintea lor există o imagine foarte clară
a felului în care vor arăta viaţa şi afacerea lor atunci când vor
realiza ceea ce şi-au propus. Această viziune le dă energie şi le
arată direcţia de urmat. Acea direcţie cu impact puternic asupra
gândurilor şi acţiunilor zilnice. Şi, de vreme ce acţiunile de azi
determină locul unde te vei afla mâine, este esenţial să ai o
viziune clară a ţelului pentru care lupţi.

Iar o viziune puternică va face mai mult decât să te inspire şi
să te convingă să treci la acţiune. Dacă viziunea ta este
suficient de puternică, îi va atrage şi pe alţii de partea ta. 

Care este viziunea ta? Ştii cum îţi doreşti să arate viaţa ta
peste un an, trei sau zece? Dar afacerea ta? Dacă nu ţi-ai
clarificat încă viziunea, nu mai amâna. Este primul pas şi
cel mai important spre succes.

Ai răbdare. De multe ori suntem tentaţi să ne uităm la cei
din jur şi să ne întrebăm: „Cum au ajuns să aibă atât de
mult succes peste noapte?” Adevărul este că lucrurile nu
s-au întâmplat aşa. Cele mai multe realizări pe care noi le
considerăm obţinute „peste noapte” au în spate cel puţin
zece ani de eforturi şi muncă susţinută. 

E nevoie de timp ca să plantezi seminţele. E nevoie de timp ca să
dobândeşti cunoştinţe. E nevoie de timp ca să construieşti relaţii. E
nevoie de timp ca să profiţi de toate oportunităţile ce-ţi ies în cale
şi să le foloseşti pentru a-ţi transforma visurile în realitate. 

Lăcomia ucide răbdarea. Nu-ţi stabili obiective mai jos de ceea ce
ştii că poţi realiza, dar în acelaşi timp ai răbdare şi fă lucrurile corect.
Învaţă mereu şi lărgeşte-ţi orizontul cunoaşterii. Astfel, pe termen
lung viziunea ta va căpăta contur şi-ţi vei atinge toate obiectivele.

Dacă merită să faci un anumit lucru, atunci
merită să-l faci bine. Atât de simplu este. Fii o
persoană pe care ceilalţi se pot baza. Menţine
nivelul performanţei la standarde ridicate. Nu
căuta şi nu accepta scuze pentru o muncă
prestată sub nivelul de performanţă la care te
obligă viziunea pe care tocmai ţi-ai clarificat-o. 

Roagă-i pe cei în care ai încredere să-ţi evalueze
munca şi să-ţi spună ce faci bine, dar mai ales ce
poţi îmbunătăţi în activitatea ta. Apoi, fă
ajustările necesare pentru a deveni mai bun şi
pentru a câştiga încrederea celor cu care lucrezi.

Atragi oamenii de partea ta sau simţi că eşti
respins? Poate că ţi se pare o întrebare dură,
dar adevărul este că unii oameni îi atrag pe

alţii alături de ei în mod natural. Aceşti „alţi”
oameni te pot ajuta să faci mai uşor faţă
problemelor şi provocărilor cu care te

confrunţi pe drumul spre descoperirea
viziunii şi transformarea ei în realitate.

Ţi s-a întâmplat vreodată să simţi că acea
cheie care deschide lacătul provocărilor
se află pe brelocul altcuiva? Este impor-

tant să construieşti relaţii, să ai prieteni în
interiorul şi în afara afacerii, prieteni care să-şi
dorească succesul la fel de mult ca şi tine. 

CARISMA
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Perioada de calificare la Raliul European din 2012, de la Budapesta, a
început la 1 iulie. Aşadar, de ce nu te-ai înscrie şi tu în cursă? Dacă
abia ai cunoscut oportunitatea Forever şi n-ai semnat încă
Formularul de Înscriere, mai poţi face acest lucru până la 31 iulie, ca
să poţi intra în cursa de calificare.

Scopul Raliului European este, fără îndoială, să recunoască şi să
recompenseze realizările şi succesul distribuitorilor noştri, oferindu-le
o oportunitate unică de instruire, sărbătoare şi socializare. Este, în
esenţă, o mare petrecere, dedicată extraordinarei puteri a acestei
companii de a schimba vieţi.

Regulile de calificare sunt simple şi uşor de înţeles (le poţi consulta în
ediţia din iunie a Revistei Forever), dar cel mai important este să
înţelegi de ce merită să te califici. Altfel nu vei şti pentru ce lupţi.

Calificându-te la nivelul 3 beneficiezi de o excursie de 5 stele
decontată de companie (transport cu avionul dus-întors, cazare
într-un hotel de 5 stele şi biletele de intrare la Raliu).

Ai şansa să te întâlneşti cu top distribuitorii Forever din Europa şi
să fii părtaş la înmânarea cecurilor Profit Share.

Dar dincolo de excursia de patru zile, motivul cel mai important
pentru care merită să te califici la Raliul European (chiar să ţinteşti
nivelul 3) este faptul că această calificare îţi asigură un turbo-start
pentru a-ţi duce afacerea la următorul nivel.

Imaginează-ţi cum vor arăta listing-ul tău de bonus şi punctajul
tău non-managerial dacă împreună cu noua echipa pe care ţi-o
formezi între 1 iulie şi 31 octombrie acumulezi cele 95 p.c. necesare
pentru calificarea la nivelul 3 al Raliului.

Există mulţi distribuitori care au „folosit” perioada de calificare la
Raliu şi au avansat de la Asistent Supervizor la Asistent Manager şi
chiar de la Supervizor la Manager. De ce n-ai fi şi tu unul dintre ei?

Deloc de neglijat este şi valoarea bonusului lunar, care va creşte
simţitor dacă te implici activ în realizarea condiţiilor de calificare.

Lucrează alături de sponsor şi upline Manager şi faceţi împreună o
strategie de calificare. Nu e suficient să-ţi doreşti să te califici. Trebuie să
ai un plan, să-l împarţi în obiective mai mici şi să începi fără amânări.

Îţi dorim mult succes!

Te-ai întrebat vreodată de ce cred atât de mulţi
distribuitori în puterea unui Raliu European? Te-ai
gândit vreodată ce impact extraordinar ar putea
avea acest stimulent asupra afacerii tale?

Afacere

TEAI ÎNSCRIS DEJA
ÎN CURSA PENTRU

BUDAPESTA?
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ACCES
ID–ul Forever = codul tău de acces în

lumea Forever în peste 147 de ţări

� ai acces imediat la produse, cu o reducere
de 15% faţă de Preţul Recomandat de Vânzare

� ai acces imediat la produse cu o reducere
de 30% achiziţionând pachetul de start
Touch of Forever sau noul NDP Combo Pack.

� ai dreptul să oferi posibilitatea înscrierii
prietenilor tăi în sistemul Forever, la
recomandarea ta. Astfel, te poţi bucura de
primul beneficiu financiar de 15% din

valoarea comenzilor noilor tăi parteneri –
profitul NDP, construindu-ţi o reţea proprie
de consumatori şi colaboratori

� ai posibilitatea de a oferi ID-ul tău Forever
tuturor prietenilor şi colegilor tăi care,
accesând www.comenziforever.ro , pot să-şi
comande produsele dorite (în cazul în care
nu doresc să se înscrie ca parteneri Forever
Living Products şi să aibă propriul ID)

Primii paşi

BUN VENIT ÎN FAMILIA FOREVER!

DE ACUM, AI ACCES LA SĂNĂTATE
ŞI PROSPERITATE, ÎMPREUNĂ

Mai întâi de toate defineşte-ţi scopul!
Apoi acţionează în acea direcţie.

Ai grijă de tine:
� consumă regulat produsele care te vor
echilibra şi susţine
� fă mişcare fizică relaxantă
� elimină stresul şi tot ce e negativ în jurul tău

(muzica nepotrivită, anturajul, cărţile, emisiunile TV şi orice alte
lucruri care te descurajează) şi începe să gândeşti, să vorbeşti şi să
acţionezi pozitiv, plin de credinţă şi curaj

Ai grijă de alţii:
� fii un exemplu personal, abordând stilul de
viaţă Forever
� încurajează-i şi îndrumă-i şi pe alţii pe acest
drum

� fă fiecare lucru la timpul lui, cât de bine poţi, fără să te gândeşti la bani

Vrei sănătate şi prosperitate, împreună?

Forever ţi le pune la dispoziţie.
Accesează-le!

CUM?

VREI SĂ FII
SĂNĂTOS?

VREI SĂ FII
PROSPER?

Bine ai venit în lumea
Forever!

Accesează, explorează,
experimentează, te aşteaptă

o călătorie incredibilă!
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BENEFICII
1. Beneficiezi de sistemul de instruire
Forever:

� explorează site-ul www.foreverliving.com

� intră pe forever online training – secţiunea
în limba română şi instruieşte-te

� participă la prezentările şi instruirile locale,
regionale, naţionale şi internaţionale ale
sponsorilor superiori şi ale companiei

� apelează la experienţa sponsorului şi
Managerului tău, care te susţin permanent.
Ei te ajută să-ţi planifici şi să obţii succesul
dorit.

2. Beneficiezi de toate avantajele oferite
celor interesaţi de performanţă în cariera
Forever (le găseşti menţionate în detaliu
în Politicile companiei şi în broşura „Cea
mai mare oportunitate din lume”).

Vei putea să–ţi creezi un venit rezidual
pe termen lung, pentru mai multe

generaţii. Vei avea beneficii
financiare nelimitate şi

exclusive ca
Profit

Sharing.
Te vei
bucura

de training-uri şi vacanţe
internaţionale, stimulente
de merit, aprecierea şi
recunoaşterea
rezultatelor în mod
oficial la nivel naţional şi
internaţional,
posibilitatea dezvoltării
personale şi
profesionale la un nivel

impresionant,
posibilitatea de a

lua decizii, de a-ţi administra timpul
şi viaţa conform priorităţilor stabilite de
tine.
Vei putea trăi viaţa ca un om liber.

Dacă toate acestea ţi se par incredibile,
începe să verifici aceste avantaje pe rând.

Propune-ţi pentru prima lună:

� să consumi produse pentru a te simţi în
formă şi a le cunoaşte cât mai bine

� să faci ceea ce trebuie pentru a obţine
profitul NDP, pentru a te califica la nivelul de
Asistent Supervizor şi a realiza statutul de
Activ (4 p.c.)

A fi ACTIV
înseamnă a fi VIU

şi interesat de binele tău
şi al celor din jur.

COMUNICARE
şi

RELAŢIONARE
Comunică experienţa acumulată şi fă-ţi
prieteni:

� discuţii individuale (acasă, la terasă, la
clubul de sport, la petrecere)

� e-mail-uri

� prezentări video (DVD, CD, internet, etc.)

� invită sponsorul să le prezinte prietenilor
tăi oportunitatea Forever

� oferă şi altora să testeze produsele

� oferă celor din jurul tău materialele
informative Forever (pliante, reviste)

� fii atent la nevoile celor din jur şi oferă-le
şansa la o viaţă mai bună

Comunicarea poate fi comparată cu
circulaţia sângelui în corpul uman. Trebuie să
fie continuă şi să conţină nutrienţi de
calitate. În felul acesta vom relaţiona mai
bine, vom avea mai mulţi prieteni şi viaţa va
fi mai frumoasă. Adaugă valoare fiecărui om
pe care îl descoperi, fă ca întâlnirea voastră
să-i ofere încurajare şi inspiraţie, dar şi soluţii
practice la problemele sale.

Toate informaţiile, scrise sau nescrise, sunt
valoroase, dar adevărata
valoare eşti TU. Dacă
gândurile, vorbele şi
acţiunile tale vor fi de
CALITATE, aşa va fi şi viaţa
ta Forever.

Tu poţi determina, prin
atitudinea ta zilnică, viaţa
pe care o vei trăi. Încearcă
să fii un OM de valoare şi
SUCCESUL te va urma.

Vă suntem alături în călătoria FOREVER!

Vera şi Aurel Meşter, Diamant-Safir
Manageri, membri President’s Club

� Comunică prin ceea ce eşti.
Identifică-te cu compania, abordează
ţinuta şi atitudinea potrivită, fii cel
mai mare fan al produselor şi afacerii
Forever şi lasă să se vadă acest lucru.

� Fii conectat la newsletter-ul
companiei, pentru a fi la curent cu
noutăţile şi evenimentele Forever.

� Citeşte cărţi pentru a fi mai eficient
în acest domeniu (de ex. „Toţi
comunicăm, dar puţini stabilim
relaţii”, John Maxwell)

� Implică-te practic, iniţiază şi
întreţine canalele de comunicare
deschise (inclusiv Facebook şi alte
reţele de socializare).

Cum să obţii beneficii maxime?
Asigură-te că ajuţi cât mai

mulţi oameni să obţină ceea ce
îşi doresc şi compania are
grijă să te răsplătească.
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PRESIDENT’S CLUB
ÎNTÂLNIREA LIDERILOR FOREVER

Statutul de membru President’s Club este o onoare pe care compania o acordă în fiecare an acelor lideri care
promovează cu seriozitate, pasiune şi entuziasm produsele şi oportunitatea de afaceri Forever, înregistrând rezultate
remarcabile în afacere şi calificându-se la programul stimulativ Profit Sharing. Întâlnirea din acest an a fost cu atât mai
specială, cu cât avut loc la Chişinău, în compania colaboratorilor Forever din Republica Moldova. Prezenţa liderilor
companiei şi discursurile deosebit de motivante şi bogate în informaţii valoroase au constituit un adevărat imbold
pentru distribuitorii prezenţi la seminarul de instruire din data de 4 iunie. Prin puterea exemplului personal, membrii
President’s Club le-au reamintit colaboratorilor din Republica Moldova că orice obstacol poate fi depăşit cu răbdare,
încredere, hotărâre şi perseverenţă, atunci când ştii pentru ce lupţi. Îi încurajăm din suflet să-şi urmeze visurile şi să
creadă în propriile forţe, iar pe dumneavoastră vă invităm să regăsiţi atmosfera întâlnirii de
la Chişinău în imaginile şi rândurile de mai jos.

„A fost o întâlnire de suflet cu fraţii de peste Prut şi

am avut plăcuta surpriză să cunoaştem oameni

speciali şi lideri competenţi care ne-au transmis

încrederea, entuziasmul şi dorinţa lor fierbinte de

a dezvolta afacerea Forever pe aceste meleaguri.

Mulţumim atât Directorilor Generali, Gábor şi Dóra

Szőcs, cât şi întregii echipe din Moldova şi

colegilor de-acolo, conduşi de Sergiu Biţă, pentru

eforturile care s-au concretizat în inaugurarea

noului sediu din centrul Chişinăului, precum şi

pentru organizarea acestui eveniment, în care

liderii President’s Club au transmis cu multă

pasiune şi inspiraţie informaţii valoroase din

experienţa lor. Suntem convinşi că acest nou

început al afacerii Forever din Moldova va motiva

tot mai mulţi distribuitori să-şi schimbe viaţa şi, la

rândul lor, să ajute cât mai multe persoane prin

această oportunitate. Pentru că ne dorim să

sprijinim în continuare această echipă, membrii

President’s Club au luat hotărârea ca în fiecare

lună, prin rotaţie, să susţină seminarii de informare

şi instruire pentru toţi cei care doresc să se

dezvolte şi să progreseze în această afacere,

împlinindu-şi visurile.

Rămânem alături de voi şi vă dorim mult succes!”

Camelia şi Daniel Dincuţă,

Safir Manageri, membri President’s Club
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„Întâlnirea anuală a membrilor President’s

Club din România şi Republica Moldova a fost

şi de data aceasta specială. Faptul că am avut

ocazia să fim împreună cu fraţii noştri de

peste Prut a fost un privilegiu, pentru că:

a vedea înseamnă a crede. Ne-am simţit

într-adevăr ca acasă, am cunoscut oameni

extraordinari, care cred cu toată fiinţa că pot

face o diferenţă în vieţile lor şi ale celor din

jurul lor. Cu atât mai mult cu cât fac sacrificii

importante (simplul fapt că, pentru a te

deplasa la o întâlnire Success Day în Bucureşti

trebuie să investeşti salariul minim dintr-o

lună, paşaport, viză, etc.)

Le transmitem minunaţilor distribuitori din

Republica Moldova că suntem mândri de ei,

apreciem toate eforturile lor şi îi susţinem în

drumul lor către succes. Pe 6 august vom

reveni la Chişinău cu încrederea că şi această

zi va face o diferenţă spre un nou stil de viaţă.

Vă aşteptăm cu mare drag, pentru că doar

împreună putem reuşi!”

Maria şi Daniel Parascan,

Senior Manageri,

membri President’s Club

„Chişinău, 4 iunie

2011. O zi pe care

ne-o vom aminti multă vreme şi noi,

membrii President’s Club, şi

distribuitorii din Republica Moldova,

oameni primitori, calzi şi harnici, care

au înţeles că Forever este o mare

oportunitate de a-şi îmbunătăţi viaţa

sub toate aspectele. Forever este o

companie unică prin faptul că, în cele

147 de ţări în care este prezentă, se

dezvoltă, indiferent de condiţiile

economice, politice sau sociale. Oare de

ce? Pentru că oferă şansa unui nou stil

de viaţă, sănătate, prosperitate, călătorii,

recunoaşteri, şansa de a ajuta şi alţi

oameni să ducă o viaţă mai bună. Toate

acestea reprezintă nevoile şi dorinţele

tuturor oamenilor, iar acestea nu cunosc

graniţe. Mult succes tuturor

distribuitorilor Forever din Republica

Moldova!”

Dr. Carmen Larion şi Dr. Gabriel Larion,

Senior Manageri,

membri President’s Club
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Felicitări tuturor celor care au acceptat
provocarea lansată de companie şi au
îndeplinit condiţiile de calificare la
Programul Stimulativ Sovata 2011! Vă
prezentăm mai jos Managerii cărora
Forever Living Products România le va

deconta cheltuielile de
cazare, mese şi training-
uri la Întâlnirea Liderilor
ce va avea loc la Hotelul
Danubius din Sovata, în
perioada 3-6 septembrie.

Bandi Attila & Izabella
Adriana & Ilie Carciuc

Gicu & Gabriela Ceahlău
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă

Nicolai Negru
Daniel & Maria Parascan

Dana & Costel Pop
Constantin & Tania Popa
Mihăiţa Elena Postelnicu

Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Toma Mihály Zsolt & Elena

Câştigătorii Programului Stimulativ

Sovata 2011

ALOE VERA
PLANTA TĂMĂDUITOARE

Bogată în informaţii deosebit de valoroase,

cartea Dr. Peter Atherton te ajută să pătrunzi în tainele plantei Aloe Vera

ce stă la baza produsului – vedetă al companiei: Aloe Vera Gel.

Disponibilă în toate centrele de distribuţie.

CARTEA
LUNII
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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 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: � Str. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444
Chişinău: � Str. Mihai Eminescu 35. Tel: 00373 22 92 81 82; Fax: 00373 22 85 69 39

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?

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.
� 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 BNR.

I N F O

IMPORTANT

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

CONTACTEAZĂNE

* * Cu excepţia centrului de distribuţie din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3.

CUM COMAND PRODUSELE?

Forever Living
Products România

Programul centrului de distribuţie din Republica Moldova
Luni, marţi, joi şi vineri de la 10 - 18

Miercuri de la 12 - 20
Sâmbătă de la 10 - 13
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Calificările LUNII IUNIE
România & Republica Moldova

Constantin & Ştefania Băetu Botoşani Gicu & Gabriela Ceahlău
Rodica & Victor Chete Dej Dana & Costel Pop
Mariţa Costache Braşov Toma Mihály Zsolt & Elena
Ioan & Adriana Covaciu Baia-Mare Mariana & Daniel Demeter
Ioan Dincă Bucureşti Iulia Beldiman
Linda Dumitraş Baia-Mare Kumar Amaresh & Alina
Valentina Enciu Focşani Viorica Şuţă
Ionela Gagea Peciu Nou, TM Adriana & Ilie Carciuc
Valentina Gheorghe Dobroieşti, IF Mihăiţa Elena Postelnicu
Kocsis Samuel Paul Bistriţa Aurel & Veronica Meşter
Kumar Amaresh & Alina Baia-Mare Oana Marincaş
Oana Marincaş Baia-Mare Mariana & Daniel Demeter
Sebastian Moldovan Bistriţa Niculai Negru
Marinela & Gheorghe Narita Jimbolia Ana & Gabriel Piparcă
Silviu & Mihaela Nedelcu Bucureşti Dana & Costel Pop
Mihai & Maria Niculescu Sibiu Nicolai Negru
Petru & Titiana Petresc Deva Lucian & Dorina Ciolac
Marian Pitea Lovnic, BV Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Elena & Mihail Popescu Bucureşti Carina & Sebastian Iacătă
Roxana & Claudiu Ştefan Constanţa Cristina & Gabriel Cristache
Maria & Dinu Ţepeş-Grosu Bucureşti Cristiana & Eugen Dincuţă
Vasile Timircan Comloşu Mare, TM Ana & Gabriel Piparcă
Maria Vaslaban Livezi, HD Nicolai Negru
Adriana Cornegruţă Chişinău, Rep. Moldova Denis Neguriţă

Nicolai Negru Miercurea-Ciuc Petru Negru
Ana & Gabriel Piparcă Jimbolia, TM Gheorghiţa & Petru Vasin

MANAGERI SPONSORI



STIMULENTUL I

Iulia Beldiman
Ion & Dorina Ciolac
Marilena & Teodor Culişir
Stana & Laurenţiu Dincă
Aurel & Cornelia Durigă
Angela & Valentin Gherghe
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Genoveva Ianişevschi
Doina Ligia & Neculai Iordache
Carmen & Gabriel Larion
Mádly Susana

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Pop
Constantin & Tania Popa
Smaranda Sălcudean
Rodica Ramona Vingan
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Petru & Emilia Truşcă

STIMULENTUL II

Gizella & Marius Botiş
Carina & Sebastian Iacătă
Daniel & Maria Parascan
Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia & Daniel Dincuţă
Aurel & Veronica Meşter
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1. Daniel & Maria Parascan
2. Niculina & Viorel Ciuchea
3. Carmen & Gabriel Larion
4. Petru Negru
5. Gheorghiţa & Petru Vasin
6. Dana & Costel Pop
7. Mariana & Silviu Ursu
8. Violeta & Dumitru Luca
9. Zenovia & Cătălin Riglea
10. Angela & Valentin Gherghe

1. Doina Ligia & Neculai Iordache
2. Constantin & Tania Popa
3. Rodica & Victor Chete
4. Ioan & Adriana Covaciu
5. Marinela & Gheorghe Narita
6. Niculae & Nicoleta Stoian
7. Constantin & Ştefania Băetu
8. Corina & Constantin Constantinescu
9. Florica Dovan
10. Gicu & Gabriela Ceahlău

TOP 10 în funcţie
de pc ale Noilor

Distribuitori
realizate în
luna iunie
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PROGRAMUL DE MAŞINĂ

TOP 10 în
funcţie de pc
non-manageriale
realizate
în luna iunie

1. Aurel & Veronica Meşter (1)
2. Camelia & Daniel Dincuţă (2)
3. Daniel & Maria Parascan (3)
4. Maria Pop (4)
5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (5)
6. Vajda Katalin (8)
7. Carmen & Gabriel Larion (10)
8. Gizella & Marius Botiş (9)
9. Constantin & Tania Popa (14)
10. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (13)

11. Smaranda Sălcudean (11)
12. Niculina & Viorel Ciuchea (17)
13. Petru & Emilia Truşcă (12)
14. Marilena & Teodor Culişir (16)
15. Mariana Iuga (nou)
16. Mihaela Viorica & Ion Dumitru (19)
17. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru (7)
18. Derzsi Sámuel & Etelka (nou)
19. Cristiana & Eugen Dincuţă (18)
20. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (nou)

Clasamentul îi include doar pe cei care şi-au realizat statutul de Activ în luna iunie 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 iunie
(locul din luna precedentă)
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