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Fie ca cele mai bune gânduri să vă
însoţească mereu pe toţi! Suntem deja
la jumătatea lunii martie, în preajma
zilei Sfântului Patrick. Felicitări tuturor
distribuitorilor noştri irlandezi din întreaga
lume, precum şi sediului nostru din
Irlanda pentru succesele înregistrate în
2013! Au luat deja startul spre un alt
an extraordinar. FLP Irlanda şi-a stabilit
ca ţel calificarea la Chairman’s Bonus şi
acum culege roadele.

Şi pentru că vorbim despre ţeluri, în
biroul lui Gregg se află o plăcuţă de
sticlă ce i-a fost înmânată acum doi ani,
la Super Raliul din Phoenix. Pe marginile
ei scrie, în mai multe limbi, „I will”
(„Voi...”), iar în mijloc există un spaţiu
gol pentru a completa angajamentul.
Scopul acestor plăcuţe a fost să ne
reamintească mereu de angajamentul
pe care ni l-am asumat, acela de a
realiza ceva măreţ. Pe plăcuţa lui
Gregg scrie „Voi strânge 20.000 de
oameni...”

A scris acest lucru cu gândul la ţelul său
de a umple Arena O2 din Londra cu
ocazia Raliului Global. A fost nevoie de
ceva curaj să scrie acolo acest număr,
20.000, şi să-l lase la vedere în biroul
său. Ştiu că Gregg era foarte dedicat
ţelului său, dar uneori mă gândesc
dacă s-a întrebat vreodată cât de
realizabil era să adunăm 20.000 de
oameni la Londra. Dacă ar fi făcut
acest lucru, ar fi fost exact la fel ca noi
toţi. Călătoria spre succes poate fi
presărată cu teamă, îndoială sau
ezitare, dar a fi lider înseamnă să ai
curajul „să simţi frica şi să acţionezi în
pofida ei.”

Aşa cum ştiţi cu toţii, chiar s-au epuizat
toate biletele pentru Arena O2. Iar
cererea este încă mare şi echipa
responsabilă de Raliul Global depune
toate eforturile pentru a reorganiza
scena, ca să mai câştigăm locuri în
plus. Urmăriţi-ne pe Facebook pentru a
fi la curent cu noutăţile în privinţa
biletelor.

Gregg va fi primul care vă va spune că
nu a atins acest ţel singur şi vă mulţumim

tuturor că aţi ales să sărbătoriţi împreună
cu noi succesele lui 2013. Vom avea
parte de o petrecere minunată!

Chiar dacă Raliul Global din Londra se
apropie cu paşi repezi, n-ar trebui să
uităm că mai e puţin până la finalul
perioadei de calificare la Eagle
Manager. Abia aştept să vă citesc
numele pe lista celor care vor fi alături
de noi, peste câteva luni, în Lake
Tahoe. Daţi tot ce aveţi mai bun în
ultima lună de calificare. Vrem să fiţi
acolo şi meritaţi să fiţi acolo.

Aşa cum se spune în Insula de Smarald,
„Fie ca norocul irlandezilor să vă
însoţească pe toţi.” Datorită vouă mă
pot considera cel mai norocos om din
lume şi vă mulţumesc pentru acest lucru.
Îi mulţumesc şi lui Gregg, pentru curajul
său de a visa la nivel mare pentru noi
toţi.

Mereu al vostru,

Rex Maughan

CUM NE PUTEŢI CONTACTA?
Pentru informaţii referitoare la:
n companie şi 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 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 se dau exclusiv în scris. 
nprocesarea înscrierilor şi a comenzilor - la
adresa de 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”.

Mesajul Fondatorului Companiei

CUM POT AFLA PUNCTELE CREDIT?
1. Accesează foreverliving.com şi loghează-te ca
distribuitor şi vei avea acces la situaţia punctelor tale.
Dacă nu ai o parolă sau ai uitat-o, o poţi afla trimiţând un
e-mail la office@foreverliving.ro, cu menţiunea “În
atenţia Departamentului AS400” sau poţi contacta telefonic
Sediul Central din Bucureşti.
2. Trimite un SMS cu user (toate cele 12 cifre ale ID-ului
FLP) şi parola (parola iniţială este formată din ultimele 6
cifre ale ID-ului FLP), la numărul 0745.072.689. User-ul şi
parola trebuie despărţite printr-un singur caracter spaţiu.
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VISEAZĂ 
LA NIVEL MARE
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O încăpere cu scaun şi masă, iar pe masă o
farfurie cu o prăjitură delicioasă. Psihologul care
a condus experimentul a spus fiecărui copil înainte
de a-l lăsa singur în cameră: „Dacă vrei poţi să
mănânci acum prăjitura. Dar dacă aştepţi până
mă întorc şi n-o mănânci, îţi mai aduc încă una.” 

Cei mai mulţi dintre puşti priveau prăjitura, o
miroseau, o luau de pe farfurie şi mai devreme
sau mai târziu începeau s-o mănânce. Doar câţiva
au avut răbdare până s-a întors psihologul cu
cealaltă. Puţini au avut răbdare pentru a savura
două prăjituri, pentru a avea o plăcere dublă.

Voi în care dintre categorii vă recunoaşteţi? Vreţi
totul acum sau sunteţi dispuşi să vă înarmaţi cu
perseverenţă pe drumul care duce spre satisfacţie
şi succes? 

Vă doriţi să obţineţi totul peste noapte sau
acceptaţi că paşii mici sunt importanţi, iar
încrederea, motivaţia pe care ni le păstrăm vii în
călătoria spre ţelul nostru sunt sprijinul de care
avem nevoie?

Gândiţi-vă la un coleg din liceu care era sufletul
oricărei petreceri – dansa, făcea sport, era zvelt
şi plin de energie. Îl revedeţi după 10, 15 ani şi
vă întrebaţi cum de merge cu maşina chiar şi
până la pâine, cum de are burtă şi poartă haine
măsura XXXL. 

Totuşi, schimbările acestea nu s-au produs brusc.
Zi de zi, săptămână de săptămână, lună de lună,
an de an colegul de şcoală a făcut paşi mici.
Către dezastru, e adevărat, dar a fost perseverent.
Iar rezultatele au fost pe măsura acestei perseve-
renţe cu care şi-a cultivat obiceiuri proaste.

Şi rezultatele extraordinare se obţin la fel – paşii
mici ne duc departe. Paşii mici sunt necesari. Ei
alcătuiesc etapele fiecărei reuşite. Ei înseamnă
activităţile pe care le programăm şi chiar le
ducem la bun sfârşit. Paşii mici sunt antrenamentul
de care avem nevoie. 

Aţi văzut vreodată un om care
ridică dintr-o dată 100 de kg la
sala de forţă? Chiar şi sportivii
care câştigă aurul la competiţiile
de profil încep cu paşi mici. Şi
chiar după ce devin campioni
respectă regula aceasta: între un
record şi altul – paşi mici. Efort
cotidian. Efort perseverent.
Aşadar, spectaculos de bune sau
catastrofale, rezultatele acţiunilor
noastre se obţin treptat. Ştiţi însă care este
motivul? Mintea şi organismul, în general, au
tendinţa să respingă schimbările bruşte, radicale,
dar se adaptează repede la schimbări mici,
gradate, repetate.

Aici este o cheie pe care o putem folosi înţelept în
munca noastră. Treptat, ceea ce pare imposibil
devine palpabil. Treptat reuşeşti mai mult şi te simţi
impulsionat de rezultatele care apar. 

Te hotărăşti, de pildă, să vorbeşti în fiecare
săptămână cu oameni cărora să le prezinţi
oportunitatea Forever. Treptat vei reuşi să vorbeşti
cu mai mulţi posibili coechipieri. Pe măsură ce
creşte numărul lor, creşte şi procentul celor care îţi
devin colaboratori, creşte şi uşurinţa ta de a
dialoga, creşte şi eficienţa pe care o aduce
experienţa bogată. Iar după o vreme nici n-o să-ţi
aminteşti dificultatea, ezitarea sau teama pe care
le aveai la început, când trebuia să abordezi
persoanele de pe lista ta sau să intri în vorbă cu
oameni noi. 

Cum să ne păstrăm, însă, motivaţia pentru a face
constant eforturile pe o perioadă mai mare de
timp? Una dintre cele mai puternice metode este
să îndepărtăm tentaţiile care ne pot împiedica,
tentaţiile care ne întârzie, ne abat sau chiar ne
opresc din drum. 

Dacă vrem, de pildă, să urmăm programul Clean
9 n-o să începem cu frigiderul şi bucătăria ticsite
de mâncăruri ultracalorice şi neindicate într-un
program sănătos de nutriţie. E bine să ştergem din
agenda mobilului şi numărul pizzeriei unde sunăm

seară de seară, să ne aducă o bucată extra-
large… Evităm să mergem la vreo petrecere fără
să fi rugat gazda înainte să pregătească ceva
pentru noi, din alimentele permise.

Ne facem planul de acţiune – ce considerăm că
e necesar pentru a urca la următorul nivel în
Forever? Sau pentru a ne califica la următoarele
mari evenimente ale anului? Câte întâlniri de
prezentare, câte discuţii săptămânale pentru
recrutare, câţi noi membri pentru echipa noastră,
câte puncte lunar? 

Tot ce ne stabilim în agendă pe termen scurt,
mediu sau lung devine punctul central – restul
programului se mulează după aceste puncte fixe.
Aici avem nevoie de hotărâre, de concentrare.
Aici nu încap nici negocieri, nici amânări, nici
modificări. Aşezăm lupa asupra acestor momente,
le acordăm prioritate absolută. Sunt bornele
noastre pe traseul spre piscurile unde ne aşteaptă
măreţia. 

Răbdare pentru atingerea scopului, paşi mici,
strategia inteligentă care anihilează obstacolele
ferindu-ne de tentaţii şi disciplina care ne face să
respectăm etapele, acţiunile şi programul pe care
ni le-am stabilit – toate acestea ne ajută să facem
la un moment dat saltul. 

Vă dorim curaj şi fermitate în toate acţiunile voastre!

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

ÎN SALTURI
SAU CU PAŞI MICI?
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FIDELIZARE
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Fidelitate faţă de produsele 
Forever Living Products

Foarte multe persoane care doresc să înceapă
parteneriatul cu Forever au o părere personală
despre cum trebuie să demareze munca: „Dă-mi te
rog un catalog să fug repede să le spun şi celorlalţi
despre...”. Şi de multe ori chiar aşa se şi întâmplă,
cu sau fără voia sponsorului. Eu consider acest tip
de abordare ca fiind cea mai mare greşeală pe
care o poate comite un Nou Distribuitor
Forever, deoarece ideea de a vinde doar
produse celor din jurul tău nu-ţi asigură
succesul de lungă durată alături de companie.

Există „ingrediente” speciale ale succesului,
care se numesc:

n Eu sunt cel mai bun consumator al
produselor Forever.
n Eu am simţit şi simt efectul
produselor Forever şi împărtăşesc
tuturor aceste experienţe.

Dacă nu pot să vorbesc din inimă despre aceste
lucruri, o să se întâmple ceva foarte interesant:
partenerii de discuţie o să se întrebe şi probabil că
te vor întreba şi pe tine: TU CE FOLOSEŞTI din
gama de produse Forever? Care va fi răspunsul
tău? Şi dacă nu le simţi efectul, nu ai acel
entuziasm molipsitor discutând despre produse,
entuziasm care-l face pe interlocutorul tău să şi le
dorească şi el. Scrie pe fruntea ta: „Nu foloseşte
produsele Forever, nu-l crede”, şi singura persoană
care nu poate citi acest mesaj eşti tu, chiar dacă te
uiţi în oglindă.

Şi dacă vrei cu adevărat o afacere Forever mare,
atunci TU trebuie să iubeşti produsele şi să le
foloseşti. Aproape pe toate! Eu am folosit pe vremuri
chiar şi fardurile din Sonya Colour Collection, la un
bal mascat, pentru a mă deghiza în Scufiţa Roşie. 
Să vedem ce se întâmplă dacă ai avansat deja în
afacerea Forever şi îţi inviţi colaboratorii la tine acasă,
pentru o discuţie sau o instruire. Ce produse o să
vadă la tine în baie? De la Forever sau orice altă
firmă? Şi dacă nu sunt de la Forever, colaboratorii tăi
vor trage următoarele concluzii:

n Sponsorul nostru nu consumă
produsele Forever. Înseamnă că trebuie

să aibă un motiv foarte întemeiat. Care ar
putea fi? Poate nu sunt bune, aşa cum ne-a
vorbit; poate conţin ceva ce nu ştim noi,
de aceea nu le consumă, etc., etc.
n Dacă sponsorul nu le consumă, nici noi
nu trebuie să le consumăm.

Cum o să se
dezvolte afacerea ta
Forever fără consumatori, fără rulaj de produse?
Dacă tu nu eşti cel mai fidel consumator al
produselor afacerii tale, nu poţi avea pretenţia de
la ceilalţi să fie consumatori fideli ai produselor
Forever.

Şi acum gândeşte-te, te rog, la următoarea
întrebare: dacă ne-am autoinvita pe neaşteptate
la tine acasă şi te-am ruga să ne prezinţi
produsele Forever pe care le foloseşti împreună
cu familia, te-ai bucura de această vizită? Ai avea
ce să ne arăţi?

Fidelitate faţă de afacerea Forever

M-am întâlnit şi mă mai întâlnesc cu unii
distribuitori care au anumite reţineri în a da
informaţii despre oferta  Forever tuturor
persoanelor cunoscute. Simt un fel de jenă sau

ruşine să spună
că sunt parteneri
Forever ori în sinea lor consideră că această
muncă este degradantă, de mâna a doua faţă de
poziţia lor socială. Acest lucru reprezintă pentru ei
o adevărată frână în a-şi dezvolta o afacere de
succes.

Toţi oamenii din jurul tău îţi vor cunoaşte
poziţia faţă de afacerea Forever prin
atitudinea pe care o vei adopta atunci când se
discută despre afacere, fie că este vorba de
produse, marketing sau distribuitorii Forever.
Cuvintele tale, reacţiile tale, părerile tale vor
transmite în permanenţă mesaje către ceilalţi,
de genul:

n Atenţie! Am cea mai bună afacere din
lume!
n Cred că voi realiza succese uriaşe cu
Forever!
n Nimeni şi nimic nu mă poate împiedica
să ating nivelul de ......., pe care l-am
stabilit în afacerea mea Forever, etc.

Dar şi viceversa. Toate acestea demonstrează
ataşamentul tău, fidelitatea ta faţă de afacerea pe
care o consideri o oportunitate fenomenală de a-ţi
realiza planurile, ţelurile, visurile.

Şi pentru a-ţi face o imagine obiectivă despre
poziţia în care te găseşti momentan, te rog să te
gândeşti şi să-ţi dai răspuns la următoarea
întrebare: ce statut consideri că ai tu în afacerea
Forever?

n Simpatizant?
n Consumator?
n Partener de afacere?

Dacă ţi-ai răspuns sincer la această întrebare, iar
ceea ce ai auzit nu te-a bucurat, mai acordă-ţi o
şansă. Şi tu poţi deveni un Diamant Forever.

Marius Botiş
Diamant-Safir Manager, 

membru Key Leaders’ Council                              

forever
Noi vrem clienţi Forever
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trucuri pentru o prezenţă online utilă afacerii tale
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Vrei să-ţi promovezi afacerea pe site-urile de socializare? 
Iată 10 trucuri utile pentru o promovare cu succes.

n Imaginea contului de pe reţeaua de socializare reflectă imaginea afacerii tale. 

n Foloseşte un cont diferit pentru promovarea afacerii faţă de cel personal.

n Păstrează pagina cât mai curată, şterge postările care nu au legătură cu afacerea.

n Postează fotografii de calitate, reprezentative pentru afacerea ta.

n Atenţie la postări! Evită-le pe cele cu teme religioase, politice sau orice fel de postare care ar putea indirect să

provoace discriminare în rândul audienţei.

n Evită utilizarea aplicaţiilor, a jocurilor sau utilizarea contului pentru accesul pe site-uri care solicită Share

pentru accesare.

n Evită etichetările în fotografii, materiale video sau postări care nu au legătură cu afacerea ta.

n Nu utiliza chat-ul pentru conversaţii personale.

n Alege cu grijă prietenii. Fii atent căror pagini dai Like şi în ce grupuri te afiliezi. Odată ajuns la 4000 de prieteni, îţi

recomandăm să-ţi dezvolţi o pagină de fan, astfel ca audienţa să migreze treptat către noua pagină.

n Nu sufoca audienţa cu prea multe posturi sau nu-i lăsa uitării. 1 post pe zi poate face totul mult mai

interesant.

Respectând aceste reguli poţi transforma un cont de socializare într-un plus de
valoare pentru dezvoltarea afacerii tale.



Spre deosebire de colegii săi, care preluau pe
rând cumpărătorii potenţiali care intrau în
showroom, Joe îşi desfăşura o mare parte din
activitate la birou, folosind unelte precum
roledex-ul (un aparat rotativ în care sunt fixate
cărţi de vizită), dosarul cu fişele de client,
telefonul sau expedierea de cărţi poştale. În
timp ce colegii săi aveau o atitudine pasivă
(aşteptau clienţii să vină, ca urmare a
publicităţii, vizibilităţii clădirii sau notorietăţii
mărcii), Joe era proactiv: acţiona în avans şi
controla întregul proces de vânzare. El îşi
suna periodic clienţii, chiar şi numai pentru
a-i întreba ce mai fac sau dacă automobilul
se comportă conform aşteptărilor. Le făcea
mici cadouri sau le trimitea felicitări cu
ocazia zilelor de naştere sau a sărbătorilor
importante. El anticipa şi rezolva nevoile sau
problemele pe care le aveau clienţii. Dădea
sfaturi valoroase, spunea glume sau oferea
informaţii utile celor cu care păstra legătura.
Depunea aşadar un efort consistent, însă
efectele erau pe măsură.

Ca tactică de marketing şi vânzări, „follow-
up” nu a funcţionat doar pentru Joe Girard.
Importanţa acestei metode este subliniată

de majoritatea specialiştilor în domeniu. În
afaceri, există mai multe planuri în care
acţionează această tactică:

1. Ajută la consolidarea relaţiilor şi,
implicit, la creşterea încrederii. Iar
oamenii fac afaceri în special cu cei în
care au încredere.
2. Reaminteşte şi repetă vânzarea.
Oamenii sunt ocupaţi cu problemele
lor stringente, zilnice şi nu se
gândesc la a păstra un stoc minim de
produse.
3. Contribuie la lărgirea valorii
tranzacţiilor. Clienţii au nevoie de
argumente pentru a cumpăra alte
produse, iar aceste argumente pot fi
transmise şi activate cel mai bine prin
viu grai.
4. Aduce noi membri în echipă.
Fidelizează coechipieri şi clienţi
actuali.

Este de dorit să nu fii presant sau agasant
atunci când foloseşti această tactică de
vânzări. De aceea, lasă-ţi imaginaţia să
găsească în permanenţă motive de a relua

legătura cu persoanele care au importanţă în
construirea afacerii tale. 

Iată câteva idei pentru întreţinerea relaţiei cu
consumatorii de produse:
n la o zi sau două după prima achiziţie,
sună-i pentru a le mulţumi
n asigură-te că folosesc corect produsele –
sună-i şi dă-le sfaturi în acest sens
n contactează-i dacă apar noi produse 
n roagă-i să-ţi dea datele de contact ale
câtorva persoane pe care le cunosc şi care ar
putea beneficia, la rândul lor, de produsele
Forever; a da referinţe este un act cu
încărcătură şi responsabilitate, aşa că
asigură-i că nu vei forţa lucrurile
n întreabă-i, periodic, dacă nu vor să devină,
la rândul lor, distribuitori; prezintă-le
avantajele afacerii, cu informaţii din propria
ta evoluţie; invită-i la Success Day
n reaminteşte-le să comande din nou atunci
când stocul pe care-l au e pe final
n felicită-i cu ocazia aniversărilor sau a
sărbătorilor; reaminteşte-le că produsele
Forever sunt cadouri minunate şi fă-le, la
rândul tău, mici cadouri.

Cel puţin la fel de importantă este păstrarea
legăturii cu cei din echipa ta. Angajaţii unei

DESPRE PĂSTRAREA
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DEZVOLTĂ-ŢI AFACEREA

Joe Girard, dealer de automobile Chevrolet în
Detroit, a vândut 13.001 maşini între 1963 şi
1978, fiind declarat cel mai bun vânzător de
Guiness Book of World Records. Secretul său,
mărturisit în cărţile scrise şi în discursurile ţinute 
de-a lungul vieţii, a fost păstrarea legăturii cu
clienţii (sau „follow-up”, în engleză).

LEGĂTURII



companii acţionează unitar şi sunt în
permanent contact, ajutaţi de faptul că
ocupă împreună o aceeaşi clădire. Echipa ta
Forever poate compensa lipsa unui sediu
comun printr-o comunicare constantă,
participare la evenimente, utilizarea
facilităţilor oferite de Forever şi a resurselor
tehnice moderne (ex. teleconferinţe, Skype,
SMS, webinarii sau reţele sociale).

Iată şi câteva idei sau ocazii pe care le poţi
valorifica pentru a păstra legătura şi a
întreţine relaţia cu membrii echipei tale:
n ţine-i la curent cu cele mai noi informaţii
legate de afacere sau de produse
n felicită fiecare persoană nou intrată în
echipa ta

n trimite-le, prin email, un newsletter cu
informaţii interesante şi relevante, sfaturi şi
idei
n mulţumeşte şi felicită cu fiecare ocazie –
de exemplu la înscrierea unui nou membru
sau la avansarea în Planul de Marketing
n cere-le părerea pentru decizii care îi
privesc, împărtăşeşte din experienţe noi pe
care le-ai avut
n pur şi simplu sună-i şi întreabă-i cum le
merge.

Deunăzi am purtat o discuţie interesantă cu
un prieten, proprietar al unei case de
avocatură. Îmi spunea că a avut câţiva ani
mai grei la începutul crizei economice, dar că

în decursul anului trecut şi-a revenit şi acum
afacerea lui este, din nou, prosperă. „Ce ai
făcut pentru asta?” l-am întrebat. „Am ieşit
din birou şi m-am întâlnit cu mulţi oameni.
Nu neapărat pentru a-mi vinde serviciile, ci
pur şi simplu pentru a face cunoştinţe noi
sau pentru a păstra legătura cu cele vechi.
Afacerile s-au legat apoi, natural, fără a forţa
lucrurile.” Mi-a dezvăluit în felul acesta un
secret care se poate aplica cu succes şi în
afacerea Forever: concentrându-te asupra
oamenilor pe care îi cunoşti, păstrând
legătura şi ajutându-i dezinteresat,
rezultatele pozitive precum vânzări sporite,
creşterea echipei şi fidelizarea pe termen
lung vor veni în mod firesc.
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Păstrarea legăturii (follow-up) este o activitate importantă, dar non-
urgentă. Dat fiind ritmul de lucru din ziua de azi, sunt şanse maxime
ca acest tip de activitate să treacă deseori pe plan secund. Pentru a
evita această situaţie, stabileşte „memento”-uri care să-ţi aducă
aminte cât de important e să păstrezi legătura (ex. fundaluri text „Azi
cu cine ai reluat legătura?” pe computer sau telefonul mobil ori pe
coperta agendei tale). Totodată, programează o zi în fiecare

săptămână sau o oră pe zi în care să te dedici întru totul acestei
activităţi. Cu timpul îţi va intra în reflex şi, astfel, îţi vei dezvolta încă o
caracteristică a oamenilor de afaceri de succes.

Alexandru Israil
Specialist marketing

E X E R C I Ţ I U



CLEAN 9 & VITAL 5

Este conceptul care a adus o creştere cu 44% a vânzărilor în Forever UK. Este conceptul cu
care putem revoluţiona afacerea Forever în România. Adoptă-l, pune-l în practică şi dă-l mai
departe în echipă!

Totul porneşte de la două întrebări simple. Vrei să arăţi mai bine? Vrei să te simţi
mai bine?

Arăţi mAi bine,
te simţi mAi bine

Adresează-ţi întâi ţie aceste întrebări. Cu
siguranţă răspunsul nu poate fi decât DA. 
Aşa că e momentul să faci ceva pentru asta.
Asumă-ţi angajamentul că timp de 9 zile te

dedici programului Clean 9 (fără abateri, fără
scurtături, fără să trişezi şi fără să extinzi cele
9 zile). Consecinţa va fi una singură: vei arăta
mai bine şi te vei simţi mai bine. Vei radia
energie, sănătate, bună-dispoziţie şi poftă de
viaţă. Şi întrebările celor din jur vor veni
firesc. E momentul perfect să le vorbeşti
despre Clean 9. 

Povesteşte-le experienţa ta. Spune-le deschis
că e nevoie să investească preţul produselor,
multă voinţă şi hotărârea de a nu renunţa şi
încurajează-i. Spune-le că multe persoane au
încercat, dar unii au abandonat pe parcurs. Şi
arată-le că ai încredere că ei fac parte din
categoria celor care nu se dau bătuţi. Pe lângă
faptul că văd în tine un exemplu, încurajările
şi încrederea ta îi vor motiva să meargă până
la capăt. 

Odată ce au cumpărat pachetul Clean 9,
sună-i de două ori pe zi, mai ales în primele
câteva zile, pentru a-i întreba cum se simt şi
pentru a-i încuraja să nu renunţe. Ascultă-i şi
discută cu ei eventualele dificultăţi cu
care se confruntă. Nu vorbi despre
puncte credit, afacere sau Plan de
Marketing. Arată-le că îţi pasă ca ei să
arate mai bine şi să se simtă mai bine.
Arată-le că sunt importanţi pentru tine.

În ziua a cincea rezultatele se văd deja.
Aşa că le poţi spune că te-ai gândit deja
la ceva cu care pot continua după cele 9

zile. Nu va fi deloc greu, trebuie doar să
consume zilnic produsele din noul pachet

Vital 5 - nutriţie avansată în paşi simpli,
esenţialul de care ai nevoie într-o lună de zile
pentru a fi în formă maximă mereu. Dacă
sunt interesaţi şi răspunsul e DA, înscrie-i în
echipa ta cu Vital 5 (dacă
nu s-au înscris cu Clean 9).
Dacă răspunsul este NU,
rămâi în relaţii bune cu ei şi ai
grijă să-ţi fie mereu
consumatori fideli. Iar dacă
răspunsul lor este COSTĂ PREA
MULT, chiar trebuie să te bucuri. E
varianta cea mai bună pentru tine. E
ocazia perfectă să-i rogi să se gândească la 5
persoane care îşi doresc să arate mai bine şi
să se simtă mai bine. 5 consumatori care
cumpără Clean 9 de la ei înseamnă, de fapt,
că pachetul lor l-au primit gratuit. 

Învaţă-i să vorbească şi ei, la rândul
lor, despre propria experienţă cu Clean 9
şi să devină un exemplu pentru cei din
jur. Vei fi înconjurat de tot mai mulţi
oameni care arată mai bine, se simt
mai bine şi sunt mereu dispuşi să

împărtăşească acest lucru cu alţii. Dincolo de
o sănătate şi o stare de spirit mai bune, toate
acestea se vor reflecta în dimensiunea
afacerii tale. 

Arăţi mai bine? Te simţi mai bine!
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Ai fost prezent pe 8 februarie la aniversarea a 15
ani de existenţă Forever Living Products România?
Înseamnă că deja aplici ceea ce ne-a transmis
Aidan O’ Hare, Senior Vicepreşedinte pentru
Europa, şi „Arăţi mai bine, te simţi mai bine!”

Ne dorim să ştim ce a reprezentat pentru voi
evenimentul Success Day, de aceea vă prezentăm
o mică parte dintre mesajele primite după această
întâlnire.Gazde: Vera & Aurel Meșter, Diamant-Safir Manageri

15FOREVER
ani de succese

în România

SUCCESS DAY

Calificări London Calling

„Am avut din nou ocazia, la Success Day, să fim
alături de distribuitorii şi partenerii din toată ţara şi
Republica Moldova, în cadrul unui eveniment
incendiar care a adus zâmbetul, bucuria şi
entuziasmul pe feţele tuturor, un eveniment la care
am sărbătorit împreună succesele, am învăţat din
experinţele celor mai buni şi încă o dată, dacă mai
era nevoie, am realizat că suntem în locul cel mai
bun, în locul în care poţi face ceva diferit pentru a
crea măreţie! Pentru aceia dintre voi care nu aţi fost
prezenţi, ne-aţi lipsit cu toţii, dar asiguraţi-vă că
pentru evenimentul care va avea loc în mai 2014
aveţi deja locurile rezervate. Va fi o întâlnire
spectaculoasă şi veţi afla de la cei care vor participa
la Raliul Global din Anglia că Forever este cu
adevărat cea mai mare oportunitate din lume.” 

Maria & Daniel Parascan, Senior Manageri,
membri Key Leaders’ Council

Primire în stil tradiţional românesc pentru oaspeţii noştri
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Dr. Szőcs Gábor
Director General

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Dr. Violeta Luca
Manager

Alexandru Pocaznoi
Safir Manager

Sponsorul săptămânii & Sponsorul lunii

Aidan O’Hare
Senior Vicepreședinte pentru Europa

Yves Hamon
Director de operaţiuni pentru Europa

Calificări Raliul Global
„Success Day-ul a fost o zi de adevărată sărbătoare,
unde ne-am încărcat bateriile pentru următoarele trei
luni şi, pentru că trebuie să tragem concluzii după
fiecare astfel de eveniment, concluzia noastră este că,
dacă vrem să avem succes în afacerea noastră, trebuie
să acordăm prioritate oamenilor cheie.”

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă, 
Soaring Manageri

„8 februarie a fost o zi
încărcată de emoţie, de
bucurie, o adevărată zi de
sărbătoare, prilejuită de
împlinirea celor 15 ani
Forever România. Alături de
toţi invitaţii noştri, dar şi de
noii colaboratori am fost
onoraţi de prezenţa
oaspeţilor Aidan O’ Hare şi
Yves Hamon. Împreună am
trăit emoţiile recunoaşterii
calificaţilor, vibraţiile
programelor artistice,
impulsul mesajelor
transmise de fiecare speaker.
În final, entuziasmul venit de
la Aidan O’ Hare ne-a făcut
pe fiecare să simţim că,
indiferent cât de mici am
avea aripile, dacă dăm de
suficient de multe ori din ele,
vom putea zbura. Am
realizat, ca de fiecare dată, ce
şansă extraordinară a fost şi
este pentru familia noastră
parteneriatul cu Forever, aşa
cum poate fi pentru orice
persoană care vrea mai mult,
care vrea o viaţă de calitate.
Suntem în cel mai bun loc în
care putem fi: Forever.”

Emilia & Petru Truşcă,
Soaring Manageri
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Calificări Supervizori

Reprezentanţii echipei Moldova au primit premiul
pentru cea mai bună galerie Calificări Asistent Manageri

Recunoaşteri Manageri cu 60 p.c. personale & non-manageriale
Dana Pop
Manager

Classic Beat Orchestra

Calificări Manageri

„O întâlnire în care am
avut ocazia să ne
întărim convingerea
că am făcut cea mai
bună alegere când 
ne-am asociat ca
parteneri indepen-
denţi cu Forever
Living Products, care
ne oferă cele mai
bune produse, cel mai
rentabil plan de
afaceri şi sansa de a
ne atinge potenţialul
maxim. Conducerea
executivă a companiei



ne-a reiterat fapul că acest colos este dispus să ne sprijine oriunde şi oricând,
indiferent de circumstanţe. A fost un weekend formidabil, în care gradului
nostru de profesionalism i s-a mai adăugat ceva.”

Carina & Sebastian Iacătă, 
Soaring Manageri

Le mulţumim tuturor celor care au
făcut ca evenimentul Success Day să
fie o reuşită – Veronica & Aurel
Meşter, Diamant-Safir Manageri,
membri KLC, gazdele evenimentului,
celor care ne-au oferit informaţii
valoroase, motivaţie şi zâmbete prin
discursurile lor: Dana Pop, Manager,
Dr. Violeta Luca, Manager,
Alexandru Pocaznoi, Safir Manager,
membru Key Leaders’ Council şi
invitaţilor noştri speciali, Yves

Hamon, Director de Operaţiuni pentru Europa şi Aidan O’ Hare,
Senior Vicepreşedinte pentru Europa. 

Vă mulţumim tuturor pentru participare şi pentru atmosfera de vis
creată în sală. Pe 17 mai vă aşteptăm la un nou Success Day
exploziv, la Sala Palatului din Bucureşti! Până atunci, o primăvară
rodnică tuturor!
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Calificări Asistent Supervizori

Calificări Senior Manageri Calificări Programul Stimulativ Recital Rebeca Neacșu

Orlando

Key Leaders’ CouncilTop 3 pc non-manageriale

Top 3 pc totale



„Lider de marcă al companiei, carismatic,
plin de pasiune şi entuziasm, Aidan ne-a
dăruit cu multă generozitate, din propria
experienţă, sfaturi practice, extrem de utile,
despre promovarea pachetelor Clean 9 şi
Vital5 pentru a arăta mai bine şi a ne simţi
mai bine. Am fost inspiraţi de simplitatea şi
forţa acestui mesaj şi am pus imediat în
practică metoda învăţată. Şi deja suntem
foarte încântaţi de rezultate. Visul nostru
este ca fiecare distribuitor din echipa Forever
România să consume zilnic aceste minunate
produse şi astfel vom fi cu toţii plini de
energie, forţă, vitalitate şi vom atrage
necondiţionat persoane care vor dori să ne
urmeze exemplul. Dacă simţi că merită să
faci o schimbare şi vrei să te bucuri la
maximum de tot ce oferă Forever, în această
primăvară revitalizează-ţi sănătatea cu

programele Clean 9 şi Vital5 şi oferă această
şansă tuturor celor din jurul tău. Sigur îţi vor
mulţumi şi afacerea ta va exploda.”

Camelia & Daniel Dincuţă, 
Safir Manageri, 

membri Key Leaders’ Council

„Este o mare bucurie să revedem oameni
dragi. Aşa s-a întâmplat la training-ul
Supervizor Plus, unde ne-am reîntâlnit cu
Aidan O’ Hare, Senior Vicepreşedinte pentru
Europa, şi am avut şansa să-l cunoaştem pe
Yves Hamon, Director de operaţiuni pentru
Europa. Cu zâmbetul său inconfundabil şi o
energie molipsitoare, Aidan ne-a reamintit
că activitatea Forever este multiplicabilă câtă
vreme o păstrăm simplă. În sprijinul acestei
idei a venit şi cu un dar, un nou concept:

„nutriţie avansată în paşi simpli”, cu Vital5.
Promovând acest concept, oamenii din jurul
nostru se vor simţi mai bine şi afacerea
noastră va creşte. Şi de data aceasta am
simţit grija şi preocuparea conducerii
Forever pentru noi, colaboratorii din
România şi din toată lumea.”

Emilia & Petru Truşcă, 
Soaring Manageri

„Mulţumim oaspeţilor noştri, Aidan O’ Hare şi
Yves Hamon, care ne-au încântat cu energia
şi entuziasmul lor. Lansarea noului produs de
nutriţie avansată, Vital5, ne-a dat
certitudinea că ne aflăm în compania
potrivită. Piaţa wellness în continuă creştere
şi modul extrem de simplu în care ei ne-au
sugerat să promovăm acest produs ne arată

INSTRUIRE

VREI VITALITATE 
ÎN AFACEREA TA?

14

Vineri, 7 februarie, Forever Living Products România a continuat seria de instruiri dedicate partenerilor care
doresc să-şi dezvolte afacerea pe baze solide. Aidan O’ Hare, Senior Vicepreşedinte pentru Europa şi Yves
Hamon, Director de operaţiuni, au susţinut 2 prezentări pline de energie şi soluţii pentru dezvoltarea afacerii.
Aidan a lansat o provocare celor prezenţi în sală şi totodată o nouă metodă de lucru extrem de simplă, utilă
şi cu rezultate remarcabile în alte ţări europene, precum Marea Britanie. Pe scurt: arăţi mai bine, te simţi mai
bine. Despre ce e vorba? Pachetele Clean 9 şi Vital5. Pentru mai multe amănunte îţi recomandăm să iei
legătura cu sponsorul tău sau cu Managerul superior. Fie că a fost vorba de întâmplări din vieţile lor sau de
soluţii tehnice, cei prezenţi s-au bucurat de două ore extraordinare în compania invitaţilor noştri speciali.
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că lucrurile sunt mai simple decât credem noi.
Mult succes tuturor!”

Niculina & Viorel Ciuchea, 
Senior Manageri, Eagle Manageri,

membri Key Leaders’ Council

„După instruirea susţinută vineri, 7 februarie,
de Aidan O’ Hare, am plecat foarte
entuziasmaţi, pentru că s-a dovedit încă o
dată că, oricâtă vechime ai avea în Forever,

poţi primi oricând idei noi pentru dezvoltarea
afacerii tale, cum ar fi o astfel de abordare:
vrei să arăţi mai bine şi să te simţi mai bine?”

Bucurel & Gyöngyike Ghirdă, 
Soaring Manageri

„Pentru noi şi echipa noastră, zilele de 7 şi 8
februarie au fost demult trecute în calendar
ca zile foarte importante. Am aşteptat cu
nerăbdare aceste evenimente speciale,

seminarul de vineri la care am participat cu
încredere, bucurie și încântare, mai ales că am
avut un invitat fantastic, Senior
Vicepreşedintele pentru Europa, Aidan O’
Hare, care, ca de fiecare dată, a reuşit să ne
electrizeze, să ne dinamizeze cu simplitatea şi
entuziasmul său aparte.”

Maria & Daniel Parascan, 
Senior Manageri, 

membri Key Leaders’ Council
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„Au trecut doar 15 ani de la deschiderea oficială
Forever România. Compania noastră este încă la
vârsta adolescenţei, adică ne caracterizează
îndrăzneala, exuberanţa, entuziasmul şi
optimismul. Din altă perspectivă, o activitate de
15 ani în aceeaşi companie înseamnă mult. Pentru
mine, personal, mai mult de jumătate din timpul
total petrecut la un loc de muncă a fost în Forever.
Iar acest lucru îmi inspiră încredere, siguranţă,
curaj, viitor asigurat. 

ANIVERSARE

La mulţi ani 
Forever România!



ANIVERSARE
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Cina festivă de la Hotelul Marriott a
încheiat regalul aniversării, într-un
cadru luxos, o atmosferă cât se poate
de plăcută, la care au participat cei mai devotaţi
Manageri din Forever România. Aceste două zile, care
au îmbinat în mod armonios trecut, prezent şi viitor
pentru companie, ne-au demonstrat fiecăruia că
momentul în care am decis să mergem alături de
Forever a fost cel mai bun şi cel mai inspirat. 

Mulţumesc Forever pentru cei 15 ani petrecuţi
împreună, pentru tot ceea ce a însemnat în viaţa
mea şi a familiei mele, pentru sutele de prieteni
şi miile de vieţi atinse, pentru că ne dai în fiecare
moment sentimentul că facem mai bună lumea
în care trăim. Vom transmite valorile, spiritul şi
stilul de viaţă Forever şi nu ne vom opri până ce
mesajul nostru nu va ajunge la fiecare familie
din România.”

Maria Pop, Soaring Manager, 
membru Key Leaders’ Council



Arad: n Str. Marcel Olinescu, Bl. 301, Sc. D, parter, Cod 310295. 
Tel: 0257 368 212; Fax: 0257 259 049; arad@foreverliving.ro  

Braşov: n Str. Lungă 130, Cod 500059. Tel/Fax: 0268 473 233; brasov@foreverliving.ro

Cluj: n Str. Dorobanţilor nr. 32 - 34, Cod 400117. Tel: 0264 418 765; 
Fax: 0264 418 762; cluj@foreverliving.ro

Constanţa: n Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 175A. Tel: 0241 520 242; 
Fax: 0241 520 243; constanta@foreverliving.ro

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

iaşi: n Stradela Silvestru 1, Cod 700012. Tel: 0232 219 920; Fax: 0232 276 591;
iasi@foreverliving.ro

PROGRAM: L: 12-20; M: 9-17; M: 9-19; J: 9-17; V: 9-17; S: 9-17

n Bd. Aviatorilor 3, Sector 1, Cod 011852. 
Tel: 021 222 89 23, 0723 603 556, 0744 674 289; Fax: 021 222 89 24

Pentru orice informaţii referitoare la comenzile de produse în centrul de
distribuţie din Bucureşti, Bd. Aviatorilor nr. 3, dupa orele 17:00 puteţi
suna la numărul 0728 88 00 41.

PROGRAM: Depozit - Luni-Vineri: 8-20; Sâmbătă: 9-17
Departamente - Luni - Vineri: 9-17

Sediu CentRAl (BuCuReŞti):
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Dacă ne vizitezi în centrele de distribuţie, poţi achita produsele prin
intermediul cardului. 
Poţi alege să achiţi în orice sucursală CEC Bank în contul Forever Living
Products, la BRD în contul RO74BRDE450SV01018054500 sau prin
intermediul automatelor de plată ROMPAY.
Dacă timpul nu îţi permite poţi alege una din cele 2 variante extrem de
simple şi de comode.

1. comenziforever.ro – poţi plasa comenzi până cel târziu în
penultima zi lucrătoare a fiecărei luni. Pentru coletele livrate în Bucureşti şi
Ilfov taxa de livrare este de 10 lei, iar în următoarele localităţi din Ilfov se
acceptă plata ramburs: Chiajna, Chitila, Otopeni, Voluntari, Căţelu,
Popeşti-Leordeni, Jilava, Măgurele, Bragadiru. Totodată poţi face plata cu
cardul direct din faţa calculatorului. Dacă plasezi comanda până în ora
13:00, livrarea se va face în cursul aceleiaşi zile. Simplu, eficient şi sigur.

2. Sună-ne la TelVerde 0800 802 563 sau 021.222.00.22
de luni până vineri între orele 10:00 si 16:00 şi vom fi bucuroşi să
îţi preluăm comenzile până cel târziu în data de 25 a fiecărei luni.
Fie că alegi varianta TelVerde sau online poţi achita contravaloarea
produselor la orice sucursală BRD în contul:

RO24BRDE450SV09924624500

Te rugăm să verifici integritatea coletului în prezenţa curierului şi în
cazul în care produsele sunt deteriorate, întocmeşte împreună cu acesta
un proces verbal, iar noi vom remedia problema în cel mai scurt timp.
Nu uita că plata produselor se face în lei la cursul euro/leu comunicat
de BNR (se iau în calcul doar primele două zecimale).

PLATA ŞI COMANDA PRODUSELOR

UNDE NE GĂSEŞTI?

nBonusul Recapitulativ al lunii precedente poate fi vizualizat pe
www.foreverliving.com , în contul dvs. de distribuitor. Pentru detalii,
adresaţi-vă Managerului dumneavoastră sau sediului central din
Bucureşti, la adresa de e-mail office@foreverliving.ro, cu menţiunea 
“În atenţia Departamentului AS400“

CUM AFLI BONUSUL LUNAR

IMPORTANT

I N F O

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. 

nPentru 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”).

nFacturile 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

PROGRAM DE PAŞTI
PENTRU CENTRELE 

DE DISTRIBUŢIE
SÂMBĂTĂ, 
19 APRILIE - TOATE CENTRELE DE DISTRIBUŢIE 

VOR FI DESCHISE ÎNTRE 
ORELE 9-15

LUNI, 21 APRILIE - TOATE CENTRELE DE DISTRIBUŢIE 
VOR FI ÎNCHISE

Chiar dacă depozitele sunt închise, puteţi face oricând comenzi pe
www.comenziforever.ro

Republica Moldova:

Chişinău: n Str. Mihail Kogălniceanu nr. 58. Tel: 00373 22 92 81 82; Fax: 00373 22 00 96 08;
moldova@foreverliving.ro

PROGRAM: L - V: 9-18; 
Ultima sâmbătă a fiecărei luni, de la 10-13.



Sponsorul lunii februarie
Maria & Adrian Arghir, din Constanţa

Sponsorul lunii
Distribuitorul care
în decursul lunii a
adus în echipa sa
cele mai multe
persoane.

Calificările

lunii F
EBRuARiE

Manager 60Manager 60
Managerii care 
și-au reconfirmat
nivelul, acumu-
lând 60 de p.c.
personale și 
non-manageriale.

Supervizori
Supervizori
Distribuitorii care
au obţinut 25 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.
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Îi felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor în luna februarie! 
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei.

Maria & Adrian Arghir 
Camelia & Daniel Dincuţă
Carmen & Gabriel Larion
Daniel & Maria Parascan 

Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Constantin & Tania Popa
Zenovia & Cătălin Riglea

Nume Localitate Sponsori
Mădălina Crenguţa Apostolescu Bucureşti Bogdan Grama
Dumitru Covrig Fălticeni, SV Carmen & Gabriel Larion
Bogdan Grama Bucureşti Anamaria Lupu
Anamaria Lupu Bucureşti Liana & Cristian Tudor
Aglaia Pălăncianu Roman Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Doina Rupi Ghimeş, BC Didina Ahalani

Sponsorul
săptămânii
Distribuitorii care au
înscris cele mai multe
persoane în decurs
de o săptămână.

Sponsorul săptămânii
3 – 8 februarie – Bogdana Matei, din Luduş, Jud. Mureş
10 – 15 februarie – Maria & Adrian Arghir, din Constanţa
17 – 22 februarie – Maria & Ion Paraschiv, din Botoşani
24 februarie – 1 martie – Gizella & Marius Botiş, din Corunca, jud. Mureş



Top 10 non-managerial
1. Daniel & Maria Parascan 
2. Carmen & Gabriel Larion
3. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu 
4. Maria & Adrian Arghir 
5. Camelia & Daniel Dincuţă 

6. Constantin & Tania Popa
7. Zenovia & Cătălin Riglea
8. Violeta & Dumitru Luca 
9. Mariana & Silviu Ursu
10. Niculina & Viorel Ciuchea

Top 10 Noi Distribuitori
1. Mădălina Crenguţa Apostolescu 
2. Elena & Toader Dumitrache 
3. Silvia & Alexandru Stan 
4. Maria & Adrian Arghir
5. Emanoil & Lăcrămioara Creţu

6. Loredana Mirela Bogoi
7. Doina Ligia & Neculai Iordache
8. Gizella & Marius Botiş
9. Dumitru Covrig
10. Rădiţa Stănişteanu

Top 20
1. Aurel & Veronica Meşter (1)

2. Camelia & Daniel Dincuţă (2)

3. Maria Pop (3)

4. Carmen & Gabriel Larion (4) 

5. Gizella & Marius Botiş (nou)

6. Daniel & Maria Parascan (5)

7. Vajda Katalin (8)

8. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (7)

9. Ramona & Dorin Vingan (nou)

10. Constantin & Tania Popa (9)

11. Cristiana & Eugen Dincuţă (14)

12. Marilena & Teodor Culişir (nou) 

13. Maria & Adrian Arghir (18)

14. Derzsi Sámuel & Etelka (17) 

15. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (nou)

16. Niculina & Viorel Ciuchea (15)

17. Emanoil & Lăcrămioara Creţu (nou)

18. Vasilica & Dumitru Crăciun (nou) 

19. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (nou)

20. Aszalos Ibolya & Csaba (nou)

Top 20
Primii 20 de Distribuitori, în funcţie de
punctele totale, care au realizat statutul de
Activ (1pc în nume personal, cel puţin 3 pc
de la Noi Distribuitori și cel puţin un
Asistent Supervizor).

Programul de mașină
STIMULENTUL I

Niculina & Viorel Ciuchea
Cristiana & Eugen Dincuţă
Angela & Valentin Gherghe
Carina & Sebastian Iacătă
Carmen & Gabriel Larion
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Daniel & Maria Parascan
Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Constantin & Tania Popa
Lucica & Gheorghe Tăbăcaru
Petru & Emilia Truşcă

STIMULENTUL II

Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Maria Pop

STIMULENTUL III

Gizella & Marius Botiş
Camelia & Daniel Dincuţă 
Aurel & Veronica Meşter

Programul de mașină
Managerii Activi și Recunoscuţi care îndeplinesc
următoarele condiţii timp de trei luni consecutive:

Detalii în capitolul 10 din Politicile Companiei.

Puncte credit necesare Stimulent 1 Stimulent 2 Stimulent 3

Prima lună 50 75 100

A doua lună 100 150 200

A treia lună 150 225 300
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Top 10 non-managerial
Primii 10 distribuitori care au acumulat cele
mai multe puncte non-manageriale.

Top 10 Noi Distribuitori
Primii 10 Distribuitori care au acumulat cele
mai multe puncte de la Noii Distribuitori.
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Calificările

lunii F
EBRuARiE

Asistent Supervizori
Mihailescu Alexandru Ungheni

Stratulat Grigore Lilia Ungheni

Chiperi Corina Glodeni

Gincota Ana Ion Ialoveni

Dimitriu Gheorghii & Cristina Nisporeni

Popescu Ion Chisinau

Miksanski Ivan Balti

Zugravu Andrei & Natalia Nisporeni

Orac Marina Edinet

Nagornii Tatiana Chisinau

Cioltea Elena & Octavian Baia Mare

Lututovici Liliana Piatra Neamt

Nacu Lelia Bucuresti

Iorga Anisoara Com.Dofteana

Velicu Marioara & Decebal Giurgiu

Szucs Melinda & Piroska Stefan Oradea

Mardare Angela Liliana Bacau

Peter Maria Miercurea Ciuc

Plop Ciprian Sebastian Com.Recea

Caprar Daniela Sambateni

Ferencz Deak & Anna Ghelinta

Cantor Cristina Veronica Nasaud

Lascau Estera Teodora & Florian Com Magesti

Iordache Monica Bucuresti

Barota Monica & Danila Francisc Bistrita

Ory Ibolya Satu Mare

Pop Razbuc Dorel Bicaz Chei

Orban Rita Oradea

Pagano Ioana Slatina

Lasc Andrei Marius & Marinela Arad

Ghereben Gabriela Stela Constanta

Negoita Marius Carei

Pop-Razbuc Andreea Dumitrina Bacau

Stefan Florina-Luminita Valeni De Munte

Airinei Liliana Com.Radaseni

Radoias Fabi & Loredana Ploiesti

Sava Nela Sinaia

Stanciu Maria Valu Lui Traian

Borsa Liviu & Rodica Angela Floresti

Ionita Margareta-Elida Bucuresti

Simiras Eliza Ileana Iasi

Bugarschi Adrienn Miercurea Ciuc

Ungurianu Nastasia Frasin

Tapoc Eugenia Botosani

Gal Attila Monika Gheorgheni

Neagu Gilda Daniela Galati

Tudorie Alina Mioara Galati

Cioanca Ana & Aurel Bogdan Caransebes

Hriscu Dumitru-Remi Sabaoani

Haralambie Nicolae Galati

Teleptean Vasile Costin Sarasau

Goanta Ionela & Costinel Slatina

Szabo Gyula Elena Od.Secuiesc

Marcus Maria Roxana Timisoara

Catea Eugen & Mirela Motru

Pascariu Elena Bacau

Florica Marian Tuglui

Ilie Gabriela Simona Targoviste

Paraoan Sanda Lidia Timisoara

Ardelean Laura & Ionel Dorel Hunedoara

Marian Gabriela & Ovidiu Virgil Brasov

Luca Dragos Ilie & Andreea Elena Brasov

Sirian Raluca Brasov

Illyes Cecilia Piroska Sf.Gheorghe

Hudici Mihaela & Sergiu Gheorghe Roman

Albu Alexandru Bucuresti

Tanase Mariana Popesti Leordeni

Neculae Maria Manuela Pitesti

Nadasan Daniela Maria Cluj Napoca

Cosoaba Niculina Peciu Nou

Stinga Laura & Florin Brasov

Negrescu Stefania Petronela Alba Iulia

Miatov Nevena Timisoara

Gorgan Liliana Eforie Sud

Opris Nicoleta Limanu

Radulescu Mariana Constanta

Georgescu Daniela Constanta

Hila Magdalena Constanta

Tudor Maria Constanta

Cobzariu Ioana Constanta

Ruta Zinaida Constanta

Apolozan Mirela Gabriela Constanta

Radu Rodica Constanta

Bratulescu Verginica Constanta

Voda Antoanela Margareta Craiova

Grosu Mihai Ianca

Gavrila Eugenia Corabia

Postirnaceanu George Catalin Ploiesti

Mihalcea Constanta Ploiesti

Verdes Aneta & Liviu Viorel Constanta

Pojoga Alin Daniel Mangalia

Coman Ioan Com Hoghiz

Oarga Otilia Cluj Napoca

Bosbici Oana Alexandra Bistrita

Petca Roxana Loredana Targu Mures

Cioflica Aurora Cluj Napoca

Gall Elisabeta Pericei

Serban Simona Maria Rimnicu Vilcea

Mihali Nicoleta & Corneliu Gabriel Martinesti

Asistent Supervizori
Distribuitorii care au obţinut 2 p.c. în 2
luni calendaristice consecutive.

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate
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Cercel Daniela Craiova

Nechita Viorica Falticeni

Spiridon Mihaela Cristina Piatra Neamt

Luca Marian-Mihai Daniela Bucuresti

Negurescu Horia Bucuresti

Ene Isabela Elena Valenii De Munte

Manole Mariana-Camelia Pitesti

Papp Katalin Odorheiu Secuiesc

Ciornei Andreea Mirela Roman

Stamatoiu Gabriela Cornelia Bucuresti

Flueraru Mihai Bucuresti

Nicodim Ion Asau

Robu Florin Bucuresti

Pascu Mihai Malini

Petieanu Elena Preutesti

Lungu Gabriela Rotunda

Muntenasu Magda Iuliana & Ionut Comanesti

Ghiuta Oana Raluca Bacau

Costin Aura & Paul Focsani

Crama Ana Maria Brasov

Imbrea Carmen Roman

Bruma Anica Bacau

Orcheanu Daniela Onesti

Cadar Crina Roman

Munteanu Ancuta Nicoleta Roman

Tertiu Veronica & Gheorghe Focsani

Ichim Georgian Galati

Ionescu Florin Iasi

Covrig Dumitrita & Prodan Theodor Falticeni

Varga Florica Simleu Silvaniei

Cercel Anisoara Constanta

Mitrofan Nicoleta Constanta

Pintea Stela Reghin

Filip Dorel Arad

Cimpean Catalina Carla Deva

Seres Ibolya Andrea Valea Lui Mihai

Meltis Dragana Com Varias

Apostoaie Emil Gabriel Vatra Dornei

Puscas Laszlo Miercurea Ciuc

Ardelean Florian & Dorina Alesd

Crisan Cristian Sebastian Cluj

Fazacas Monika Zalau

Bota Ilonka Com Salatig

Toth Hajnal Gheorgheni

Larbaoui Abdenour Cluj Napoca

Duminica Valentin & Albu Niculina Pitesti

Culcusica Ioana Madalina Calugareni

Costache Anca & Nicolae Sabin Bucuresti

Nuta Marinela Craiova

Patran Florea Caracal

Ispas Adriana Doina & Nicolae Brasov

Peter Attila Vlahita

Balint Klara Erika Odorheiu Secuiesc

Popsor Olivia Medias

Raduly Maria Baraolt

Tomi Georgeta & Dorinel Halchiu

Gaspar Klara Sibiu

Ali Cornelia Alba Iulia

Roman Diana Maria & Marian Timisoara

Boacara Ramona Kristine Timisoara

Padureanu Marian Dan Filiasi

Livezeanu Maria Craiova

Stavre Iulia Cristina Slatina

Moleanu Nela Craiova 

Dracea Dumitru-Daniel & Anca Bals

Tamplaru Oltita Brasov

Abran Andras Tg. Mures

Albert Cecilia Sf. Gheorghe

Dasu Ioana Cezara Bucuresti

Lamba Cosmin &  Oana-Maria Bucuresti

Neculciu Irina-Iulia Bucuresti

Cimpoeriu Elena Constanta

Georgescu Rodica Doina Constanta

Simion Viorica Constanta

Salgau Irina Octavia Scheia

Gaitan Lacramioara Bosanci

Ichim Doina-Adriana Botosani

Merlan Viorel Letea Veche

Borsan Florin & Nicoleta Brosteni

Pircu-Primicheru Dina Gabriela Comanesti

Petrariu Virginia Vinatori-Neamt

Boicu Nicoleta Stulpicani

Dorneanu Valentina Nina Catamaresti-Deal

Cucu Marina Roman

Ragusitu Marius & Dumitru Catalina Gura Humorului

Petrisor Vasile Ion Gura Humorului

Baboi Vasile Dorel Capu Campului

Epurianu Daniela-Paula Botosani

Mendez Landa Maria De Lourdes Bucuresti

Olteanu Ana-Maria Bucuresti

Ghica Ileana-Rodica Bucuresti

Muresianu Ligia-Iulia Otopeni

Ilie Sandica Bucuresti

Oprea Ion Bucuresti

Oprea Doina Sorina Bucuresti

Caftanat Aliona Bucuresti

Chirita Aneta Bucuresti

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Asistent Supervizori

Calificările

lunii FEBRuARiE



Forever Living
Products România


	179 martie forever pag 1
	179 martie forever pag 2
	179 martie forever pag 3
	179 martie forever pag 4
	179 martie forever pag 5
	179 martie forever pag 6
	179 martie forever pag 7
	179 martie forever pag 8
	179 martie forever pag 9
	179 martie forever pag 10
	179 martie forever pag 11
	179 martie forever pag 12
	179 martie forever pag 13
	179 martie forever pag 14
	179 martie forever pag 15
	179 martie forever pag 16
	179 martie forever pag 17
	179 martie forever pag 18
	179 martie forever pag 19
	179 martie forever pag 20

