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La finalul fiecărui an îmi
place să mă opresc pentru
o clipă şi să reflectez la
ceea ce s-a întâmplat.
2011 a fost un an
incredibil pentru Forever. A
fost plin de entuziasm,
creştere şi surprize, odată
cu anunţul despre noul

Raliu Global, Profit Sharing 2.0 şi deschiderea companiei în Mongolia. Am avut
şansa să întâlnesc atât de mulţi noi distribuitori în întreaga lume, dar şi să vizitez
liderii noştri de top şi Eagle Managerii, din ce în ce mai mulţi. Am împărtăşit
câteva dintre poveştile inspiraţionale ale distribuitorilor noştri şi n-aş putea fi mai
încântat decât sunt acum în ceea ce priveşte viitorul Forever.

Un lucru care m-a făcut în mod special mândru în acest an a fost să văd cât de
mulţi dintre voi v-aţi împlinit visurile, în ciuda tuturor obstacolelor cu care v-aţi
confruntat. V-aţi atins obiectivele şi chiar aţi ţintit noi culmi, mai înalte decât alţii
le considerau posibile în circumstanţele date. Aţi dat dovadă de forţă şi
determinare şi nu v-aţi lăsat descurajaţi. Când alţii s-ar fi temut, voi aţi ales să
rămâneţi cu capul sus şi ochii larg deschişi în faţa oportunităţilor. V-aţi urmat
drumul, n-aţi privit înapoi, ci mereu înainte. Îmi amintiţi de simbolul extraordinar
al companiei noastre – vulturul.

Ştiaţi că vulturii simt când se apropie furtuna, cu mult timp înainte ca ea să se
dezlănţuie? Vulturul zboară sus şi aşteaptă ca vântul să se pornească. Atunci
când furtuna loveşte, îşi desface aripile pentru ca vântul să îl poarte deasupra
furtunii. Iar când aceasta este tot mai puternică, vulturul se înalţă deasupra ei.
Vulturii nu evită furtuna şi nici nu încearcă să fugă din faţa ei. O folosesc pur şi
simplu pentru a urca tot mai sus. Se înalţă pe vântul care aduce furtuna.

Vulturii nu s-au născut doar cu această abilitate, ci şi cu această atitudine. Nu îşi
fac cuiburile în tufişuri, nu stau ascunşi, feriţi de pericole. Se nasc pe cele mai
înalte ramuri ale celor mai înalţi arbori, nu îşi plâng de milă în situaţiile dificile şi
nu fug din faţa provocărilor. Se înalţă tot mai sus şi zboară tot mai departe.

Ştiaţi că vulturii, atunci când merg cu capul în jos, se clatină? Nu sunt tocmai o
dovadă de graţie. N-au fost concepuţi pentru a merge. Ei zboară. Şi zboară
atât de graţios şi atât de sus în înaltul cerului! Vulturul este mai mult decât
simbolul Forever. Este o stare de spirit. Este un simbol a ceea ce puteţi deveni.

Acest an a adus noi provocări, descoperiri şi schimbări pentru noi toţi. Dacă
încheiem anul cu o atitudine pozitivă, cu mintea şi inima deschise, vom depăşi
orice obstacol. Cu acest mesaj în minte, aş vrea să vă doresc tuturor sărbători
binecuvântate şi să vă spun, în încheiere, o poveste despre atitudine pe care o
consider extrem de inspiraţională.

„Aproape de venirea zorilor, un vultur tânăr se pregăteşte pentru primul lui zbor.
Emoţionat şi speriat, îl întreabă pe bătrânul şi înţeleptul vultur: Cât de departe
pot călători?”
„Cât de departe poţi vedea?, îi răspunde vulturul bătrân.”
„Cât de sus pot zbura?, întreabă micul vultur.”
„Cât de mult îţi poţi întinde aripile?, a fost răspunsul pe care l-a auzit.”
„Cât de mult pot zbura?, a insistat cel mic.”
„Cât de departe este linia orizontului?, a fost răspunsul.” 
„Cât de mult ar trebui să visez?, a întrebat puiul de vultur.”
„Cât de mult poţi visa?, a întrebat zâmbind vulturul bătrân.”
„Cât de multe pot realiza?, a continuat puiul.”
„Cât de mult crezi?, a răspuns înţeleptul vultur.”

Frustrat că nu primea răspunsurile pe care le aştepta, puiul de vultur a întrebat:
„De ce nu îmi răspunzi la întrebări?”

„Ţi-am răspuns cât de bine am putut.”

„Dar tu eşti cel mai înţelept vultur. Se presupune că ştii totul. Dacă tu nu îmi poţi
răspunde la aceste întrebări, cine poate?”, a întrebat puiul.

„Tu”, l-a asigurat bătrânul vultur. „Nimeni nu îţi poate spune cum să zbori sau cât
de mult poţi visa. Fiecare vultur o face în felul său. Numai tu ştii cât de departe
poţi merge. Nimeni pe acest pământ nu îţi cunoaşte potenţialul şi nu ştie ce e în
inima ta. Numai tu ştii răspunsul la aceste întrebări. Singurul lucru care îţi stă în
cale sunt limitele imaginaţiei tale.”

Puiul de vultur a reflectat la cele auzite şi a întrebat: „Ce ar trebui să fac?”

Vulturul cel înţelept i-a răspuns: „Priveşte spre orizont, întinde-ţi aripile şi zboară!”

Mereu al vostru,

Rex Maughan

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?
Pentru informaţii referitoare la:
n companie, produse, site - la adresa de e-mail
marketing@foreverliving.ro
nutilizarea 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. 
nprocesarea înscrierilor şi a comenzilor - la adresa d
e e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În atenţia
Departamentului AS400”.
n 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?
nBonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi
vizualizat pe www.foreverliving.com , în contul dvs. de
distribuitor. 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.
n 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.

Mesajul Fondatorului Companiei

RIDICĂ-TE 
DEASUPRA FURTUNII
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SUCCESS DAY
Vino alături de cât mai

mulţi prieteni la
evenimentul Success
Day din 28 ianuarie
2012, de la Sala

Palatului din Bucureşti. C
U
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Anul care se încheie a schimbat lumea din temelii. S-au petrecut
evenimente care deschid o nouă epocă – revoluţii, provocări financiare
planetare, catastrofe naturale. Toate s-au desfăşurat cu o intensitate şi o
rapiditate greu de închipuit acum câţiva ani. Şi toate dovedesc faptul
că oamenii au început să acţioneze pentru o altfel de viaţă. 

Nevoia de solidaritate este lecţia pe care ne-a dat-o tuturor anul 2011.
Pentru noi, însă, nu a fost o noutate. Deoarece noi, cei din Forever,
avem spiritul de echipă în sânge. „Go global!” reprezintă viziunea pe
care s-a construit compania noastră şi care a propulsat-o în topul celor
mai puternice companii din lume. „Go global!” este alegerea noastră şi
pentru anul care vine, în consonanţă cu întreaga planetă care se
globalizează politic, economic, cultural.

Mai sunt 2 săptămâni până se dă startul pentru programul de
calificare. Participaţi cu toată energia şi pasiunea la această şansă pe
care Forever ne-o oferă. Împreună muncim, împreună ne bucurăm de
privilegiul de a reprezenta România la acel eveniment grandios. Un
eveniment global unde se adună cei mai valoroşi parteneri Forever din
toată lumea. Fiţi alături de colaboratorii voştri, sprijiniţi-le eforturile de 
a-şi îndeplini visurile. Faceţi din 2012 un an al creşterii – creşterea
încrederii în propriile forţe, dezvoltarea echipei şi creşterea afacerii.

Vi s-a întâmplat vreodată în perioada sărbătorilor să trageţi linie şi să
descoperiţi că, deşi în urmă cu 12 luni aţi pornit cu gândul că veţi muta
şi munţii din loc, până în decembrie n-aţi reuşit mare lucru? Nu ne mai
putem permite să risipim şansele pe care le avem. Un an înseamnă
enorm în viaţa fiecăruia dintre noi. Mai ales acum, când totul s-a
accelerat la maximum. Nu vom lăsa ca 2012 să treacă pe lângă noi.
Nu vom irosi nicio lună, nicio săptămână, nicio zi. Timpul nostru este
foarte preţios. De aceea stabilim termene limită pentru toate scopurile
pe care ni le-am propus. Şi fiecare dintre noi, indiferent de nivelul la
care se află acum, îşi propune să crească lună de lună. Să păstreze un
ritm constant, pentru ca 2012 să fie anul celor mai mari succese de
până acum. 

Decembrie a venit cu veşti foarte bune. Suntem în continuare în
ascensiune. Echipa Forever a României a demonstrat şi luna trecută că
arde cu intensitate şi e pregătită pentru noul salt. Europa, la rândul ei,
a depăşit cu mult cifrele de vânzări estimate pentru această perioadă.
Nu rămâne decât să ne aducem contribuţia, să încheiem ultima lună
din an în stil mare, aşa cum ne învaţă Rex Maughan să ne construim
afacerea. Putem să ne dăruim nouă înşine şi afacerii noastre un
decembrie excepţional, să fim mai activi, să-i însufleţim prin exemplul
propriu pe cei care fac primii paşi pe drumul spre succes. Să
aprindem în ei pasiunea pentru un stil de viaţă sănătos şi pentru toate
şansele pe care ni le pune la dispoziţie Planul de Marketing.

Când vă stabiliţi agenda pentru ianuarie încercuiţi cu roşu data de
28, ziua în care sărbătorim 13 ani de existenţă Forever România.
Oricine se consideră colaborator, simpatizant al companiei, partenerul
ei de afaceri cu drepturi depline se va afla în sală, alături de marea
echipă FLP. Vă aşteptăm pe toţi să sărbătorim împreună, să învăţăm
împreună, să-i întâmpinăm şi să-i aplaudăm pe Jayne Leach şi John
Curtis, Diamanţii din Marea Britanie, gata să ne dezvăluie experienţa
lor şi să ne sprijine cu sfaturile lor pentru a ajunge să strălucim la fel
ca ei.

Mulţumim liderilor, membrilor President’s Club şi tuturor colaboratorilor
pentru munca şi devotamentul pe care l-au dovedit, pentru tot ce am
trăit şi realizat în fantastica echipă Forever România. Anul 2012 este
anul tău, anul creşterii. Este anul în care vei atinge noi înălţimi. 

Vă dorim un decembrie bogat în realizări şi un 2012 excepţional! 

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

2012 
ESTE ANUL TĂU, 
ESTE ANUL CREŞTERII
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„Aloe Berry Nectar păstrează intacte toate beneficiile binecunoscute
ale clasicului Aloe Vera Gel, oferind, în acelaşi timp, şi alte efecte
binefăcătoare, alături de un gust deosebit. 

Aloe Berry Nectar are certe proprietăţi antiseptice asupra tractusului
genito-urinar, conferite de merişor. Sucul de merişor este unul dintre
cele mai puternice dezinfectante ale sistemului genito-urinar,
combătând infecţiile trenante ale acestuia cu germeni patogeni din
clasele E. coli, Proteus etc. Astăzi se cunoaşte şi mecanismul prin care
sucul de merişor acţionează în acest sens, nepermiţând bacteriilor
patogene să adere la componentele sistemului urinar. 

Mai mult, merişorul este o sursă naturală certificată de picnogenol,
un antioxidant energic cu rol important în menţinerea calităţii
colagenului. Colagenul este un ţesut conjunctiv esenţial pentru
starea de sănătate, frumuseţe şi tinereţe a pielii. Consecinţa încetinirii
biosintezei şi degradării lui determină un ten îmbătrânit, ridat. Sucul
de merişor:

Pentru persoanele care au devenit fidele gelului de Aloe vera, Aloe Berry
Nectar reprezintă o bună oportunitate de a experimenta şi alte arome
ale acestui preţios produs. Ne ajută şi de această dată, cu informaţii
valoroase, domnul profesor doctor Gheorghe Mencinicopschi,
Directorul Institutului de Cercetări Alimentare.

Invitaţie la...

aloe 
Berry nectar

Focus
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Este bogat în antioxidanţi.
Îmbunătăţeşte circulaţia sangvină.
Are efecte benefice asupra ţesutului conjunctiv.
Ajută la o bună digestie. Ce legătură există între o

digestie bună şi un aspect curat şi sănătos al pielii?
O digestie defectuoasă conduce la acumularea de
toxine, care se răspândesc în întregul organism prin
fluxul sangvin şi se pot manifesta, la nivel cutanat,
prin apariţia de coşuri, eczeme, răni. Iată de ce o
digestie corectă ne ajută să avem un ten luminos,
sănătos.



O altă componentă preţioasă a produsului este sucul de mere, bogat
în vitamina C (intervine în biosinteza colagenului), dar şi vitamina A,
potasiu şi pectine. Pectina este o fibră alimentară solubilă cu un rol
esenţial în detoxifiere şi menţinerea nivelului fiziologic al glicemiei şi
colesterolului. 

De asemenea, Aloe Berry Nectar este o sursă binevenită de potasiu,
mineral deficitar în alimentaţia omului modern, dar extrem de
important pentru sănătatea inimii şi a sistemului nervos. Carenţa
potasiului din alimentaţie poate determina apariţia disfuncţiilor
cardiace, până la aritmie şi moarte subită şi, de asemenea, o
hiperexcitabilitate neuromusculară, care poate conduce la oboseală
cronică şi alte complicaţii care scad calitatea vieţii.” 

Domnule profesor, vă mulţumim pentru că aţi fost şi de această dată
alături de noi şi vă dorim sărbători cu linişte şi bucurii alături de cei
dragi, iar Noul An să vă aducă sănătate din belşug şi putere de
muncă!
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Cât ai spune…
Aloe Berry Nectar:
n Toată bogăţia nutritivă a clasicului Aloe Vera Gel
n Beneficiile sucurilor de mere şi merişor
n Aromă delicioasă, naturală
n Ideal atât pentru adulţi, cât şi pentru copii

Promoţii de sărbători

Dăruieşte sănătate! 
Dăruieşte un Crăciun fericit! 

Acest articol are rol exclusiv informativ şi nu poate fi folosit ca material publicitar.

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.

Emoţia Crăciunului ne
cuprinde pe toţi, indiferent de
vârstă. Miresme de bunătăţi,
râsete de copii şi clinchete de
clopoţei răzbat din fiecare
casă. Magia sărbătorilor ne
redă zâmbetul, ne aduce mai
aproape de cei dragi, ne face

mai buni, mai înţelegători, mai
răbdători. În jurul bradului
frumos împodobit îl aşteptăm
pe Moş Crăciun. Nimic nu se
compară cu bucuria de a găsi
darurile ce ne-au fost
rezervate anume. Doar
bucuria de a oferi celor pe care

îi iubim sănătate, frumuseţe şi
prosperitate.

Te aşteptăm în centrele de
distribuţie, online pe
www.comenziforever.ro şi la
Tel Verde 0800 802 563 să
descoperi ofertele speciale pe

care ţi le-am pregătit şi să
alegi daruri de suflet pentru
cei pe care îi iubeşti! 

Trăieşte magia
sărbătorilor Forever! 



Concluziile pe care le tragi în urma
acestei analize sunt valoroase doar când
sunt lipsite de subiectivism. Acolo unde
este vorba de cifre, lucrurile sunt clare.
Dar dacă obiectivele pe care ţi le-ai
propus nu sunt cuantificabile direct (ex.
„să devin mai convingător în prezentări”
sau „să-mi ajut mai mult echipa”), poţi
cere părerea celorlalţi sau, cel mai bine, a
sponsorului tău.

Nu e cazul să te descurajezi dacă în
2011 nu ţi-ai atins toate obiectivele.
Poţi transforma acest lucru într-o
resursă de energie, de ambiţie
pozitivă şi de optimism. Până la
urmă, ceea ce vrei este să-ţi
demonstrezi ţie însuţi şi celor din
jurul tău care contează că poţi mai
mult şi atunci tentaţia de a fi
descurajat se transformă în
combustibil pentru următoarea
etapă.

Dar cel mai important
efect al unui astfel de
bilanţ este acela de a
lua deciziile corecte
pentru viitor şi de a le
transforma în fapte.

Atunci când stai la cârma unei afaceri
Forever eşti nevoit să găseşti soluţii la
problemele care apar şi să iei deciziile
corecte. Iată trei tehnici de luare a
deciziilor care pot fi de folos în diverse
circumstanţe:

Dezvoltă-ţi afacerea

6

Am întâlnit în ultima vreme oameni care spun că muncesc prea mult ca să aibă timp
să mai şi câştige. Ce înţeleg eu din asta? Că ei nu pot să se oprească din treabă
şi să găsească o soluţie la problema lor. Cu alte cuvinte, dacă s-ar opri, ar ajunge
cu siguranţă la o formulă prin care să muncească mai eficient şi să câştige
bani mai mulţi, nu?

De fapt, cred că este doar o senzaţie a oamenilor frustraţi de gândul că
muncesc prea mult pentru cât câştigă. Un strop de adevăr, însă, se
regăseşte în felul în care au exprimat acest gând. Nu poţi să faci paşi
înainte, să faci schimbări în bine, dacă nu îţi acorzi întâi răgazul necesar
pentru a observa, a analiza şi a trage anumite concluzii. Este ceea ce îţi
propun. Se apropie finalul anului şi, odată cu el,  momentul de bilanţ. Poţi
transforma, astfel, răgazul pe care ţi-l vor da sărbătorile într-un moment
dedicat îmbunătăţirii afacerii tale Forever.

PUNCT. ŞI DE LA CAPĂT

n Îţi aduci aminte ce ţi-ai
propus la începutul lui
2011? 
n Ce câştig financiar ai

prognozat pentru acest an? Şi care este
volumul la care ai ajuns în fapt?
n Ce nivel în Planul de Marketing ţi-ai
dorit să atingi în acest interval? Cât de
departe ai ajuns?
n Câţi distribuitori noi şi ce structură ţi-ai
dorit pentru echipa ta? Cât de aproape
se află ea de ceea ce ţi-ai planificat?
n Ţi-ai propus participarea la raliuri sau
calificarea la alte programe stimulative?
Ai reuşit?

Care este, de fapt,
scopul unui bilanţ?
n Să te bucuri,
contemplând drumul

parcurs până aici.
n Să înveţi din greşeli şi să planifici mai
bine.
n Să ai o imagine mai clară a ceea ce s-a
întâmplat, să fii mai sigur pe tine în
următorii paşi.
n Să devii mai realist şi, în acelaşi timp,
mai eficient.
n Să măsori rezultate, să tragi concluzii şi
să aduci modificări în planul tău de
acţiune.



METODA BALANŢEI
Ia o foaie de hârtie şi împarte-o în două. Pe prima coloană pune
motivele pro, iar în a doua motivele contra. Încearcă să înşirui, cu
obiectivitate, toate situaţiile la care te poţi gândi în acel moment.
Apoi stai şi analizează ceea ce ai scris şi încearcă să iei decizia
respectivă. Avantajul acestei metode este că imită pe hârtie modul
în care lucrează, de fapt, creierul nostru şi-ţi oferă o imagine de
ansamblu a întregii situaţii.

METODA AJUSTĂRII
Această metodă se potriveşte atunci când diferenţele între
variante sunt foarte mici. Adoptă una dintre direcţii
bazându-te pe impulsul din acel moment, dar fii deschis
ulterior la a învăţa din rezultate şi chiar a reveni asupra
deciziei, urmărind îndeaproape ce se întâmplă.
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METODA CELOR
100 DE PUNCTE
Ea pleacă de la metoda balanţei şi alocă
fiecărui motiv un număr de puncte din 100
totale, în funcţie de importanţa pe care i-o
acorzi. Să presupunem, de exemplu, că îţi
doreşti un laptop pentru afacerea ta. Un
motiv pro poate fi acela că vei beneficia de
toate avantajele lui: informare şi
comunicare prin internet, gestionare
electronică a afacerii, rularea video a
prezentărilor de produs şi oportunitate etc.

Ele valorează, din punctul tău de vedere, 75
de puncte, pe care le acorzi coloanei pro.
Pe de altă parte, va trebui să plăteşti o rată
de 300 RON pentru şase luni de acum
încolo. Şi acest lucru e important şi, poate,
îl estimezi la 65 de puncte, pe care le pui pe
coloana contra. Alocă fiecărui motiv
punctele aferente şi, în final, adunând
punctele pro şi cele contra vei putea decide
varianta câştigătoare.

Răgazul pe care ţi-l oferi la momentul
bilanţului îţi dă ocazia să înţelegi, cu
adevărat, ce se întâmplă cu afacerea ta
Forever. Deciziile pe care le iei apoi şi mai
ales acţiunile pe care le vei întreprinde îţi
vor putea îmbunătăţi radical rezultatele.
Iată un exemplu, bazat pe principiul lui
Pareto: dacă în urma bilanţului constaţi că:
n 20% dintre activităţi ţi-au adus 80% din
rezultate
n 20% dintre clienţi ţi-au adus 80% din
vânzări
n 20% dintre coechipieri au reuşit să înscrie
80% dintre Noii Distribuitori…
… atunci în 2012 merită să te ocupi mai
mult de cei 20% şi să găseşti sau să dezvolţi
activităţi, clienţi şi coechipieri de acelaşi fel.

Diverse concluzii se nasc în urma unui
astfel de bilanţ. E posibil să decizi că merită

să aloci mai mult timp şi efort afacerii
Forever sau, poate, că ai nevoie de mai
multe resurse – informaţii, materiale scrise,
cursuri, suport din partea sponsorului. E
posibil să-ţi doreşti o schimbare radicală –
să abordezi afacerea într-un cu totul alt
mod, făcând focus doar pe ceea ce ţi-a
adus rezultate în anul care a trecut. Oricum,
e bine să tragi aceste concluzii în scris. Doar
astfel ele se transformă în puncte de
plecare concrete pentru ceea ce îţi propui
în 2012.

În 1979 s-a realizat un studiu în cadrul
programului MBA la Harvard, una dintre
cele mai bune şcoli de afaceri din lume.
Studenţii din acel an au fost întrebaţi dacă
şi-au stabilit obiective clare, în scris, pentru
viitor şi dacă şi-au făcut planuri pentru a le
atinge. Doar 3% dintre ei aveau obiectivele
şi planurile în scris, iar 13% aveau obiective,
dar nu în scris. Restul de 84% nu-şi
stabiliseră obiective personale specifice.
Zece ani mai târziu, aceiaşi studenţi au fost
din nou intervievaţi. Cei 13% care au avut
obiective, dar nu în scris, câştigau, în
medie, de două ori mai mult decât cei 84%
care nu îşi stabiliseră deloc obiective. Iar cei
3% care au avut obiective clare şi în scris
câştigau, în medie, de zece ori mai mult
decât ceilalţi 97%.

foreverliving.com 7

Ce spui, după momentul de bilanţ? Merită să pui în scris
obiectivele pentru anul 2012?

Alexandru Israil
Specialist marketing
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3, 2, 1…

CE ÎNSEAMNĂ 
RALIUL GLOBAL?

CUM TE CALIFICI?

CE E NOU?
n efort concentrat pe calificarea la un

singur eveniment
n experienţă de Raliu mult mai

bogată
n oportunitatea de a petrece timp în

compania liderilor Forever din
întreaga lume

n mai mult timp la dispoziţie pentru
a-ţi construi afacerea 

n o călătorie spectaculoasă, pentru un
Raliu mai special

n o nouă locaţie internaţională în
fiecare an

n sărbătoare globală pentru o
companie globală

n mai mult timp pentru a te bucura
de destinaţia Raliului 

n până la 9 zile în oraşul unde se
desfăşoară Raliul

n mai mult training personalizat
n mai mult timp pe care să-l petreci,

personal, în compania echipei
executive Forever

n recunoaştere globală Profit Share
n peste 18 milioane de dolari în cecuri

Profit Share

Regulile rămân aceleaşi ca la Super
Raliul Internaţional.

Perioada de calificare: 
1 ianuarie – 31 decembrie

CÂND?
Primul Raliu Global Forever va avea
loc în aprilie 2013.

UNDE?
Destinaţia va fi dezvăluită de 
Anul Nou. 

CE BENEFICII AI?
Peste 5.000 p.c. 
n 9 zile în oraşul Raliului
n cină în compania echipei executive

Forever
n training specializat
n mai mult timp pentru a descoperi şi

a te bucura de oraşul ce găzduieşte
Raliul

Peste 2.500 p.c. 
n 8 zile în oraşul Raliului
n cină în compania echipei executive

Forever
n training specializat
n mai mult timp pentru a descoperi şi

a te bucura de oraşul ce găzduieşte
Raliul

Peste 1.500 p.c.
n 6 zile în oraşul Raliului
n cină în compania echipei executive

Forever
n training specializat
n mai mult timp pentru a descoperi şi

a te bucura de oraşul ce găzduieşte
Raliul

Experimentează măreţia Forever la
primul Raliu Global! Porneşte cu
dreptul şi asigură-ţi participarea

calificându-te la unul dintre nivelurile
propuse de companie! 

Îţi dorim mult succes!

Going Global
Indiferent unde trăim, Forever e parte din viaţa noastră.
Indiferent unde ne aflăm acum, Forever este o oportunitate pentru fiecare.
Indiferent ce experienţă avem, Forever ne atinge pe fiecare.

Două săptămâni ne mai despart de startul calificării la primul Raliu Global Forever! 
Şapte Raliuri reunite într-un singur eveniment grandios, ce ilustrează perfect 
un concept de afacere fără graniţe, fără bariere. 

Eşti în cursa pentru calificarea la ultimul Super Raliu Forever, ce va avea loc la Phoenix? 
Înseamnă că vei beneficia de un start în forţă pentru primul Raliu Global: ianuarie, februarie şi 
martie – trei luni esenţiale pentru ambele evenimente. E şansa ta să dai tot ce ai mai bun şi 
să-ţi pregăteşti ca la carte calificarea.
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Poveşti de succes
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28 ianuarie 2012 – ziua în care vom aniversa împreună 13 ani de când Forever Living
Products România şi-a deschis porţile. Şi nu oricum, ci alături de invitaţi de onoare, lideri
de marcă ai companiei, adevărate exemple ale succesului: Jayne Leach şi John Curtis,
Diamant Manageri, Forever UK. Cine sunt Jayne Leach şi John Curtis? În avanpremiera
discursului pe care îl vor susţine pe scena Sălii Palatului, ne-au dezvăluit pe scurt cum a
început aventura lor Forever.
„Am cunoscut oportunitatea Forever în 1993,
atunci când eram în căutarea unei modalităţi
de a deveni independenţi financiar. Jayne
lucra la o fermă – o activitate frumoasă, dar
cu slabe recompense financiare, în timp ce
eu am ocupat poziţii înalte
în cadrul unor companii
importante, dar tot fără
sentimentul siguranţei
financiare. Ne doream o
viaţă de calitate, care să ne
ofere posibilitatea de a ne
trimite cei patru copii la
şcoli de top, de a locui într-o
casă frumoasă şi de a
conduce o maşină mai
bună, dar şi de a ne împlini
pasiunea pentru
călătorii. Şi, cel
mai important,
de a nu mai fi
niciodată nevoiţi
să ne îngrijorăm
din pricina
facturilor şi a
creditelor
neachitate. 

Deşi la început
am fost sceptici
în privinţa
oportunităţii de
afacere,
posibilitatea
obţinerii unui
venit rezidual 
ne-a trezit interesul. Drumul nostru spre
siguranţa financiară pe care ne-o doream
atât de mult însemna să-i ajutăm şi pe alţii să
obţină ceea ce îşi doreau. Extraordinar, 
ne-am zis.

Care era miza? Munca!
Pentru că am muncit
foarte mult în primii trei
ani, dar ne-a făcut 
într-adevăr plăcere şi a

fost
amuzant.
Iar
rezultatele
nu s-au
lăsat
aşteptate.
Venitul
nostru în
cel de-al
treilea an
a fost de
100.000
de lire.
Apoi 
ne-am

relaxat puţin, dar în al şaselea an al nostru de
Forever veniturile ni s-au dublat. Copiii noştri
au mers la şcolile pe care le doream pentru
ei, trăim într-o casă superbă şi călătorim în
jurul lumii – din America de Nord în America

de Sud, din
Japonia în
Filipine, Australia
şi Noua Zeelandă
şi peste tot în
Europa. Şi, pe
lângă alte maşini
câştigate prin
calificarea la
Programul
Stimulativ de
Merit, ne-am

cumpărat deja al
treilea Mercedes, de
această dată sport.
Fabulos!

Forever chiar ne-a
schimbat viaţa. Eram
îngropaţi în datorii
atunci când ni s-a

prezentat această oportunitate, dar
bonusurile creşteau lună de lună şi în curând
am reuşit să creăm, pentru familia noastră,
un nou stil de viaţă, la adăpost de datoriile
care ne bântuiau. Şi care au dispărut odată
cu primele două cecuri Profit Share la
nivelurile 1 şi 2.

Facem Forever astăzi pentru că aceasta este
alegerea noastră. Când ţi se oferă
oportunitatea să le dai oamenilor speranţa
pentru un viitor mai bun, ar fi oare cineva
atât de egoist încât să n-o împărtăşească şi
cu alţii? Noi cu siguranţă nu şi vom continua
să dezvoltăm această afacere cu aceeaşi
plăcere!”

Jayne Leach şi John Curtis vor fi pe 28
ianuarie, la Sala Palatului din Bucureşti,
special pentru tine şi echipa ta! Nu rata

oportunitatea să-i asculţi şi să înveţi din
experienţa lor bogată! 

Fă din SUCCES un obicei
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Success Day

Calificări Asistent Supervizori

Soluţia eşti
Sărbătorile de iarnă şi-au făcut simţită prezenţa în familia
noastră Forever pe 19 noiembrie. Ne-am bucurat împreună
de o zi specială, într-o atmosferă deosebită pentru care le
mulţumim gazdelor acestei întâlniri, Ramona şi Genu Olariu,
Manageri. Căldura şi eleganţa lor ne-au făcut să ne simţim
minunat şi să ne propunem ca 2012 să fie un an mai bun
pentru fiecare dintre noi. 

Gazde: Ramona & Eugen Olariu, Manageri

Speaker-ii acestei întâlniri ne-au ajutat să plecăm acasă mai bogaţi în
informaţii valoroase pentru viaţa şi afacerea noastră. Am aflat că, pentru a
atinge performanţa, e nevoie de pasiune, perseverenţă, dorinţă de
autodepăşire, muncă în echipă; e nevoie să fim sănătoşi, atât noi, cât şi cei
dragi nouă; e nevoie să credem că imposibilul poate deveni posibil dacă ne
dorim din tot sufletul şi ştim de ce suntem parteneri cu Forever; e nevoie să
ne întrebăm de ce facem această afacere şi cum putem să ne dezvoltăm şi
mai mult şi, mai presus de toate, e nevoie să fim convinşi cu toată fiinţa că
soluţia este în noi înşine. Le mulţumim Directorilor Generali Forever România,
Dóra şi Gábor Szőcs, doamnelor Miszig Mihaela, Manager şi medic primar
medicină de familie, Mihai Katalin, Manager, Mariana Demeter, Manager, dar
şi domnilor Cristian Dincă, Manager şi Alexandru Pocaznoi, Safir Manager,
membru President’s Club pentru tot ceea ce ne-au împărtăşit.

De la invitata de onoare a acestui eveniment, doamna Elisabeta Lipă, multiplă
campioană olimpică, mondială, europeană şi naţională, supranumită „La
Grandissima” şi canotoarea secolului XX, am aflat că secretul reuşitei, atât în

tu
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Calificări Asistent Supervizori

Dr. Szőcs Gábor
Director General

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Elisabeta Lipă
Multiplă campioană
olimpică 

Alexandru Pocaznoi
Safir Manager, membru
President’s Club

Mihai Katalin
Manager

Dr. Miszig Mihaela
Manager

sport, cât şi în afacerea noastră Forever, constă în
spiritul de echipă, că succesul depinde de noi, de
încrederea în forţele noastre şi mai ales de dorinţa
de a ne autodepăşi constant. A fost o bucurie
pentru noi să o avem din nou pe scena Sălii
Palatului şi o surpriză extrem de plăcută să aflăm
cât de încântată este de valorile promovate de
companie şi de produsele noastre minunate, pe
care le consumă alături de întreaga familie. 

Acest Success Day cu aromă de sărbătoare ne-a
mai adus o veste pe care o aşteptam cu nerăbdare:
punerea în vânzare a celor mai noi truse de
machiaj Sonya Mini Palettes, în ediţie limitată, un
adevărat răsfăţ pentru toate doamnele şi
domnişoarele care vor să fie în pas cu tendinţele.
Trei combinaţii inspirate de nuanţe vă stau la
dispoziţie online (www.comenziforever.ro) şi prin
Tel Verde! 

Mariana Demeter
Manager

Cristi Dincă
Manager
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Recunoaşteri - Statutul de Activ - Bronz

Calificări Supervizori

Calificări Programul Stimulativ de Merit
Kocsis Gergely & Lidia, Manageri

Calificări Asistent Manageri

Felicitări tuturor celor care au mai urcat un nivel în Planul de
Marketing şi, până la următoarea noastră întâlnire
aniversară din 28 ianuarie, vă dorim sărbători fericite, cu
linişte în case şi în suflete, cu daruri bogate şi un an nou în
care toate să vă meargă din plin!

Şi nu uitaţi că pe 28 ianuarie avem oaspeţi de seamă la
aniversarea a 13 ani de Forever în România: pentru prima
dată la un Success Day, tocmai din Anglia, Jayne Leach şi
John Curtis, Diamant Manageri, vor fi alături de noi! Biletele
se vând ca pâinea caldă, aşadar asiguraţi-vă din timp locul
pentru dumneavoastră şi echipă la un eveniment ce se
anunţă unic! 

Cristina Petrov
Director de evenimente şi comunicare

Kocsis Samuel Paul, Manager
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Recunoaşteri - Statutul de Activ - Argint

Recunoaşteri - Statutul de Activ - Aur

Calificări Raliul European - Budapesta, nivelurile 2 şi 3

Claudiu Arghir Chiorean, Manager

Să ne revedem cu
bine pe 28 ianuarie,
la a 13-a aniversare 

a Forever Living
Products România!

Recital Irina Sârbu, acompaniată de Tudor şi Ciprian Parghel
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Este bine cunoscut faptul
că majoritatea oamenilor
devin distribuitori Forever
atunci când doresc să
schimbe ceva în stilul lor

de viaţă. Pe dumneavoastră ce v-a
determinat să vă alăturaţi acestei
companii?

Lucica Tăbăcaru: În urmă cu 11 ani am aflat
de oportunitatea Forever, pe care am
îmbrăţişat-o cu mult entuziasm chiar de la
prima prezentare la care am participat,
deoarece îmi doream să fiu un om liber.
Planul de Marketing m-a convins şi am luat
decizia chiar atunci. Cunoşteam sistemul
MLM, dar avantaje ca în Forever nu am
întâlnit nicăieri. Am făcut alegerea cea mai
bună pentru viaţa mea şi încurajez pe oricine
are o motivaţie întemeiată să o facă.

Gheorghe Tăbăcaru: Am fost neîncrezător
la început, dar m-au convins două produse
ale companiei: Aloe Heat Lotion şi Planul de
Marketing. Am luat decizia de a spune şi
celor din jur despre avantajele companiei şi
atunci oamenii m-au urmat, pentru că le-am
dăruit totul cu încredere şi entuziasm.

Foarte multă lume se
alătură companiei Forever
datorită calităţii
produselor. Abia apoi

ajung să privească Forever şi ca pe o
afacere. Cum reuşiţi să-i faceţi pe
oameni să privească Forever ca pe o
afacere?

Gheorghe Tăbăcaru: Povestea este lungă.
Deşi la început am fost Toma Necredinciosul,
având lângă mine o „Leoaică” decisă să
vorbească tuturor despre oportunitatea
Forever, m-am ambiţionat şi am trecut serios
la muncă. Împreună am început să avem
rezultate impresionante cu întreaga echipă.
Acum ne mândrim cu o parte dintre cei care
şi-au dorit mai mult, şi-au propus mai mult

şi au atins nivele superioare în Planul de
Marketing. Doresc să le transmit tuturor
colaboratorilor Forever România că la baza
succesului stau MUNCA, ATITUDINEA,
MOTIVAŢIA şi PERSEVERENŢA.

Cum a fost drumul de la
nivelul de Nou Distribuitor
la cel de Senior Manager
şi la statutul de membri
President’s Club? Ce sfaturi

puteţi să le daţi celor care vă calcă pe
urme şi care consideraţi că a fost

Ai încredere în
VALOAREA TA
Decembrie este, pentru noi toţi, luna în care ne facem bilanţul realizărilor din anul ce se apropie de final
şi, totodată, noi planuri pentru anul următor. Lucica şi Gheorghe Tăbăcaru, Senior Manageri şi membri
President’s Club, au făcut mai mult decât bilanţul lui 2011. Răspunsurile pe care ni le-au oferit în paginile
următoare reflectă întreaga lor activitate alături de Forever în cei peste 10 de ani de parteneriat cu
compania, satisfacţiile pe care le-au obţinut, lucrurile care i-au motivat să meargă mai departe, aşteptările
şi planurile lor de viitor. 
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elementul cheie care v-a ajutat să
ajungeţi aici?

Lucica Tăbăcaru: Am ajuns membri
President’s Club datorită muncii în echipă şi
respectării
Politicilor
Companiei. Toţi
Managerii au
această şansă, dar
e nevoie de
implicare, e nevoie
să fii alături de
echipa care vrea să
te urmeze. Deci
elementul cheie
este lucrul cu omul care
doreşte să relaţioneze şi să
te urmeze.

De când
aţi ales să
vă implicaţi
în Forever,
a existat

vreun moment cu
semnificaţie specială
pentru dumneavoastră,
moment care v-a marcat
în mod decisiv evoluţia
ulterioară?

Gheorghe Tăbăcaru: În cei
peste 10 ani de colaborare
cu Forever am întâlnit
obstacole pe care le-am
învins, persoane care nu au
acceptat schimbarea, dintre
care unele ne-au refuzat, dar
toate acestea ne-au făcut mai
puternici şi mai ambiţioşi să
ne împlinim visurile.
Momentul special pentru noi
a fost atunci când am realizat
Programul Stimulativ de
Merit şi Profit Share şi ne-am
bucura dacă şi alţi Manageri
ne-ar urma. 

Care este
cea mai importantă
activitate pe care o
desfăşuraţi zilnic pentru
dezvoltarea afacerii

dumneavoastră?

Lucica Tăbăcaru: Fiecare zi în Forever este
pentru noi o binecuvântare. Abia aşteptăm

să ne întâlnim cu omul nou. Este minunat să
cunoşti zilnic persoane care au nevoie cu
adevărat de oferta Forever, persoane

doritoare de schimbare, de libertate, fapt ce
ne încarcă şi pe noi pozitiv.

În încheiere, spuneţi-ne,
vă rugăm, unde vă
vedeţi, dumneavoastră şi
echipa, în anii următori?

Gheorghe Tăbăcaru: În luna decembrie
ne pregătim terenul pentru anul următor,
facem o nouă listă de nume pe care o vom

folosi din luna ianuarie, când se dă
startul la GOING GLOBAL,
monitorizăm permanent
activitatea. Cred că mulţi îşi
propun, dar nu acţionează
suficient, pentru că se întâlnesc cu
delăsarea şi atitudinea negativă a
celor din jur. Fii încrezător că
munca serioasă te face mai
puternic decât te aştepţi.

Lucica Tăbăcaru: Acum, la final
de an, dorim ca întreaga noastră

echipă să perceapă
schimbarea ca pe un
lucru de bază în propria
afacere, să fie încrezători,
uniţi, să-şi folosească
întregul potenţial pentru
a urca pe treptele
superioare ale Planului
de Marketing şi pentru a

beneficia de tot ce ne
oferă Rex în această
frumoasă călătorie.
Libertatea înseamnă
răspundere, de aceea
majoritatea
oamenilor se tem de
ea. Tu ce decizie ai
luat pentru 2012?
Ridică-te deasupra
naturii tale,
acţionează cu mult
curaj. Ai încredere în
tine, nu te îndoi de

valoarea ta, încearcă să fii ceea ce poţi fi tu
mai bun, uită temerile şi îndeplineşte-ţi
visurile.

Lucica şi Gheorghe Tăbăcaru 
Senior Manageri, membri President’s Club

Vă mulţumim pentru interviul acordat, 
vă dorim sărbători fericite, cu linişte şi
bucurii alături de toţi cei dragi, un final
de an cât mai bun şi un 2012 în care
toate să vă meargă din plin!
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Concurs

îşi caută reprezentanta pentru 2012
Budapesta va fi gazda ultimului concurs de machiaj Sonya! O oportunitate unică pentru orice
doamnă sau domnişoară să devină regina frumuseţii Sonya şi să reprezinte cu cinste România pe
scena ultimului Raliu European Forever, ce se anunţă a fi un eveniment de excepţie!

Reprezentanta României la
etapa europeană a Sonya Make-up
Contest va fi aleasă în cadrul
evenimentului aniversar Success
Day din 28 ianuarie 2012, în

prezenţa invitaţilor noştri de
onoare, Jayne Leach şi John Curtis,
Diamant Manageri, Forever UK.

Orice doamnă sau domnişoară
aflată cel puţin la nivel de
Supervizor şi care a cumpărat în
nume propriu o trusă din ediţia
limitată Sonya Mini Palettes.

CÂND ARE LOC
CONCURSUL?

CINE POATE
PARTICIPA?

Trimite, pe adresa de e-mail
office@foreverliving.ro , câteva informaţii
personale (nume şi prenume, ID Forever,
nivelul din Planul de Marketing, adresa de 
e-mail şi un număr de telefon mobil), însoţite
de o fotografie plan întreg şi 2 fotografii realizate
după aplicarea celor 2 machiaje solicitate pentru
concurs (de zi şi de seară). Termenul limită
pentru înscriere este marţi, 3 ianuarie 2012.

CUM TE POŢI
ÎNSCRIE?

Persoana desemnată câştigătoare în urma notelor
acordate de juriu va reprezenta România în cadrul
concursului Sonya din 2012, de la Budapesta.
Cheltuielile aferente deplasării câştigătoarei la
Budapesta (transport, cazare, bilet de intrare la
Raliu) vor fi decontate integral de companie.

CARE ESTE
MARELE PREMIU?

E şansa ta să reprezinţi Forever România la o
competiţie de anvergură europeană, aşa cum au
făcut-o, cu cinste, în anii trecuţi Paula Vasilescu,
Manager, Cătălina Băitanu, Asistent Manager şi

Ibadula Fichirie, Supervizor! 

Fichirie Ibadula, Supervizor

Cătălina Băitanu, Asistent Manager

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

nPrin 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.
nPrin 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 .

nFormularele 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.
n 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. 
n 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”).
n Facturile de bonus trebuie completate după cum urmează:
La rubrica „Explicaţie” trebuie menţionat „Bonus / Comision, conform
Contractului MLM 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: n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. Tel: 021 222 89 23, 

0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

n Str. Traian 187 – 189. Tel: 031 425 47 00; Fax: 031 425 46 99

Cluj: n Str. Constanţa 24, Cod 400158. Tel: 0264 418 765; Fax: 0264 418 762

Iaşi: n Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591

Arad: n Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295. 

Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049

Constanţa: n Str. Călăraşi 11, Cod 900590. Tel: 0241 520 242; Fax: 0241 520 243

Braşov: n Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233

Craiova: n Str. Maria Tănase 11. Tel: 0251 421 222; Tel/Fax: 0251 421 444

Chişinău: n Str. Mihai Eminescu 35. Tel: 00373 22 92 81 82; Fax: 00373 22 85 69 39 

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

n La orice unitate CEC, în contul Forever Living Products.
n La centrele de distribuţie, prin intermediul cardului bancar. 
Nu se acceptă plata în numerar.
nPrin serviciul BRD NET pentru cei care au cont deschis la BRD.
n La orice sucursală BRD, în următoarele conturi:

nRO24BRDE450SV09924624500 – 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.
nRO74BRDE450SV01018054500 – pentru cei care virează
contravaloarea produselor prin bancă.

n 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 (se iau în calcul doar primele două zecimale).

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

contactează-ne

Forever Living
Products România

I N F O  F O R E V E R
PROGRAMUL ŞI ADRESELE 
CENTRELOR DE DISTRIBUŢIE

CUM COMAND PRODUSELE?

IMPORTANT

CUM AFLU SITUAŢIA 
PUNCTELOR CREDIT?

UNDE PLĂTESC PRODUSELE?

* 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.

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

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

Miercuri de la 12 - 20
Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10 - 13 

LUNI, 26 DECEMBRIE - ÎNCHIS
SÂMBĂTĂ, 31 DECEMBRIE - 9-17

LUNI, 2 IANUARIE - ÎNCHIS

MARŢI, 3 IANUARIE - INVENTAR
MIERCURI, 4 IANUARIE - PRIMA

ZI DE COMENZI
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Calificări

SUPERVIZORI SPONSORI

Calificările
lunii nOiEMBRiE
România & Republica Moldova

Florin Mihail Bobu Bucureşti Iuliana Zacreţchi
Ana-Maria & Aurel Ignat Floreşti, CJ Ioan & Mariana Leuştean
Claudia Istrate Botoşani Elena & Aurel Bordei

Vasilica & Dumitru Crăciun Fălticeni Carmen & Gabriel Larion
Iuliana Zacreţchi Bucureşti Vasilica & Gheorghe Ştefan

MANAGERI SPONSORI

SENIOR MANAGERI SPONSORI

Daniela Levarda & Alexandru Chiş Botoşani Claudia Istrate
Coca Mocanu Bucureşti Cristiana & Eugen Dincuţă

ASISTENT MANAGERI SPONSORI

Maria & Ioan Agiorgiuculesei Butea, IS Viorica & Neculai Bărdaşu
Georgeta Ariciuc Botoşani Ecaterina Brehuescu
Felicia & Mihai Bălan Drăgoieşti, SV Gabriela & Vasile Ghivirigă
Paraschiva & Claudiu Băndescu Ucea, BV Simona & Sorin Spătariu
Victoria Boroancă Craiova Georgeta & Florin Călin
Alina-Daniela Calapod Năvodari Iuliana Soare
Grigore & Maria Chiriac Tulcea Iova Fadei
Maria Doroftei Vorona Mare, BT      Daniela Levarda & Alexandru Chiş
Nicoleta & Adrian Dumitru Bucureşti Elena & Mihail Popescu
Paul & Viorica Gogioiu Bucureşti Florin Mihail Bobu
Elena & Petru Jula Ghioroc, AR Maria & Petru Frenţiu
Marie Lădaru Cluj-Napoca Dorin Clăian
Alexandra & Radu Mateaş Aleşd, BH Dorin & Elena Mateaş
Constantin & Viorica Mateaş Aleşd, BH Alexandra & Radu Mateaş
Aurica Maxiniuc Săveni, BT Maria Doroftei
Gherghina Munteanu Şuteşti, BR Doru Rotaru
Virginia Nichifor Constanţa Niculina & Viorel Ciuchea
Cătălina Palancianu Roman              Lăcrămioara Botez & Dumitru Rotariu
Teodora Popa Valea Doftanei, PH Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Petru Prisăcariu Botoşani            Costel Emanoil & Lăcrămioara Creţu
Doru Rotaru Ziduri, BZ Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Rodica Sîmbotin Bălăeşti, VN Gherghina Munteanu
Elena Sunică Craiova Victoria Boroancă
Alexandra Toader Brăila Valentin Niţu & Adriana Udrea
Marius Tutescu Craiova Elena Sunică
Despina-Suzana & Ion Tutescu Craiova Marius Tutescu
Rică Vasile Ticuşu Vechi, BV Bucurel & Gyöngyike Ghirdă



STIMULENTUL I

Iulia Beldiman
Ion & Dorina Ciolac
Niculina & Viorel Ciuchea
Marilena & Teodor Culişir
Cristiana & Eugen Dincuţă
Angela & Valentin Gherghe
Bucurel & Gyöngyike Ghirdă
Doina Ligia & Neculai Iordache
Carmen & Gabriel Larion
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Maria Pop

Constantin & Tania Popa
Smaranda Sălcudean
Ramona & Dorin Vingan
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Petru & Emilia Truşcă

STIMULENTUL II

Gizella & Marius Botiş
Daniel & Maria Parascan
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Vajda Katalin

STIMULENTUL III

Camelia & Daniel Dincuţă 
Aurel & Veronica Meşter

1. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu 
2. Cristiana & Eugen Dincuţă 
3. Carmen & Gabriel Larion 
4. Daniel & Maria Parascan 
5. Elena & Aurel Bordei
6. Niculina & Viorel Ciuchea 
7. Claudia Istrate 
8. Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
9. Violeta & Dumitru Luca
10. Zenovia & Cătălin Riglea

TOP 10 în funcţie de pc
ale Noilor Distribuitori 

realizate 
în luna noiembrie

PROGRAMUL DE MAŞINĂ

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

1. Aurel & Veronica Meşter (1) 
2. Camelia & Daniel Dincuţă (3)
3. Maria Pop (4)
4. Daniel & Maria Parascan (5)
5. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (2)
6. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (7)
7. Carmen & Gabriel Larion (6) 
8. Vajda Katalin (8)
9. Niculina & Viorel Ciuchea (15)
10. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (13) 

11. Smaranda Sălcudean (9)
12. Mariana Iuga (11)
13. Petru & Emilia Truşcă (18) 
14. Marilena & Teodor Culişir (17)  
15. Derzsi Sámuel & Etelka (19)
16.Doina Ligia & Neculai Iordache (nou)
17. Constantin & Tania Popa (14)
18. Angela & Valentin Gherghe (nou) 
19. Elena & Virgil Angelescu (20)
20. Claudia Istrate (nou)

Clasamentul îi include doar pe cei care şi-au realizat statutul de Activ în luna noiembrie acumulând 1 pc în nume

personal şi cel puţin 3 pc de la Noi Distribuitori.

TOP 20 în funcţie de pc totale realizate în luna noiembrie
(locul din luna precedentă)
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1. Elena & Petru Jula
2. Aurel & Angelica Pop
3. Corina & Constantin Constantinescu
4. Maria & Ioan Agiorgiuculesei 
5. Ana-Maria & Aurel Ignat 
6. Doina Ligia & Neculai Iordache 
7. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
8. Constantin & Viorica Mateaş
9. Ion Cioroiu
10. Lina & Vali Lupu
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