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Există milioane de lucruri pe care aş vrea să vi 
le împărtăşesc după Raliul Global din Londra. 
Dar m-aţi lăsat fără cuvinte. Singurul lucru pe 
care îl pot spune este...

Le mulţumesc tuturor distribuitorilor
şi calificaţilor care au călătorit la
Londra; le mulţumesc furnizorilor,
partenerilor, staff-ului nostru şi
echipei de producţie – fără voi toţi,
Raliul Global n-ar fi fost posibil. Vă
mulţumesc pentru tot ceea ce aţi

făcut şi pentru sacrificiile voastre,
datorită cărora am scris

istorie. Abia aştept să vă
revăd anul viitor în

Singapore!

Mulţumesc
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A plouat destul de mult la începutul
acesta de iunie, dar pregătiţi-vă pentru
lunile fierbinţi ale verii şi ale afacerii
Forever. Urmează cel mai arzător
anotimp al anului, termometrele o să
înregistreze temperaturi record, iar
echipa în care ne aflăm poate creşte
fără mari eforturi. 

Vine vacanţa, perioada în care lucrăm
la foc continuu în timp ce trăim pe viu
sfatul lui Rex Maughan – Have fun,
distraţi-vă din plin! Vom călători prin
ţară sau peste graniţă, ne vom reîntâlni
cu rude şi prieteni dragi, vom cunoaşte
oameni noi. Exact ce ne trebuie pentru
a vorbi despre produsele şi despre Planul
de Marketing fără concurenţă pe care
le pune la dispoziţie compania. 

Tot ce avem nevoie este atenţia. Cum
putem să le fim de ajutor celor din jur?
Ce le-ar putea folosi pentru stilul de
viaţă sănătos? Pentru întreţinerea siluetei
sau recăpătarea ei? Pentru regenerare,
relaxare, pentru o viaţă mai bună,
independentă şi prosperă? Atenţia este
cel mai bun liant atunci când ne
apropiem de oameni. 

Gândiţi-vă şi la faptul că pot deveni
consumatori Forever. Ascultaţi-i, priviţi-i şi
apoi oferiţi-vă sprijinul. Vara este, pentru
cei mai mulţi dintre oameni, anotimpul
în care îşi doresc să se răsplătească, să
se simtă în largul lor, să aibă mai multă
grijă de ei înşişi, de ceea ce le face cu
adevărat bine. Aşadar e foarte posibil
ca tocmai produsele noastre de top să
fie răspunsul pe care îl caută.

Fiţi oameni ai prezentului. Trăiţi-l
cu îndrăzneala şi flexibilitatea
interioară a celor care iubesc
noutatea. A celor care sunt în
avangarda celor mai bune,
mai eficiente metode pentru a
ne revoluţiona afacerea, stilul
de muncă şi de viaţă. Iar
pentru a fi oameni ai prezentului
inspiraţi-vă din felul de acţiune
al celor care au avut reuşite
excepţionale. 

V-aţi notat în agendă data de 23
august? Este ziua mega-evenimentului
pentru care există deja peste o mie de
înscrieri la bilete. Şi este doar începutul.
O vom avea invitată de onoare pe
Ange Loughran, din Anglia, lider
Forever care a ajuns Safir Manager în
3 ani şi jumătate. 

Nu e vorba de noroc. Nu e vorba nici
de vreo minune. Este puterea reţelelor
de socializare, a  Facebook-ului. Este
curajul lui Ange de a le folosi pentru a-şi
forma o echipă uriaşă şi pentru a
acumula în fiecare lună 900 de puncte
credit. Cei care au fost anul trecut la
Raliul Global din Hawaii o cunosc şi
ştiu că azi este mai energică, mai
eficientă, mai puternică decât atunci. 

Cei care n-au văzut-o niciodată vor
putea să afle cum acţionează, ce o
susţine, cum reuşeşte să fie atât de
activă şi perseverentă, cum foloseşte
concret internetul şi reţelele de

socializare pentru a atinge un
asemenea succes. 

Toţi putem învăţa enorm din această
întâlnire. Reuşita lui Ange Loughran
dovedeşte că în social media nu
contează vârsta, trecutul, eşecurile sau
greutăţile de până acum. Contează să
fim deschişi, să fim în pas cu inovaţiile
care ne ajută să urcăm rapid la nivelul
măreţiei Forever.

Anunţă-ţi oamenii, vino cu toată echipa
la următorul Success Day, trebuie să fii
acolo pentru a vedea că se poate. Şi
merită. 

Vă dorim o vară fierbinte şi succes pe
măsură!

Cu prietenie şi încredere, 

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

CUM ÎNTREŢINEŢI
FLACĂRA SUCCESULUI
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A cum un an am îndrăznit să
visez că la Raliul Global din
2014 vor fi prezente peste

20.000 de persoane. Unii au crezut
atunci că mi-am pierdut minţile, în
timp ce alţii s-au gândit că sunt
extrem de ambiţios... însă au existat
şi cei care şi-au spus că acela a fost
obiectivul meu. Ei au fost cei care au
avut dreptate. Şi da, mi-am atins
obiectivul! Este greu să descrii
sentimentul pe care-l ai atunci când
stai în faţa unei mulţimi de oameni
din toate colţurile lumii, care s-au
reunit animaţi de un singur ţel
comun: acela de a atinge succesul
având grijă ca cei din jurul lor să aibă
succes.

Voi la ce îndrăzniţi să visaţi? La lipsa
problemelor de natură financiară –
zero datorii, posibilitatea de a
economisi bani pentru o maşină
nouă sau pentru când ieşi la pensie?
Poate vreţi să vă schimbaţi stilul de

viaţă şi să călătoriţi mai mult, să luaţi
cina în restaurante de lux sau să vă
bucuraţi de mai mult timp împreună
cu familia? Indiferent cum vă
descrieţi visurile, eu vă încurajez să
visaţi la nivel mare. Nu permiteţi
nimănui să vă îndepărteze de
realizarea visurilor voastre. Eu mi-am
împlinit visul. Şi voi puteţi.

Aici, la Sediul Central, muncim zi şi
noapte pentru a vă pune la dispoziţie
tot ceea ce aveţi nevoie pentru a
atinge succesul în afacerea Forever.
Am lucrat la noul catalog de
produse, ca să vă fie mai uşor să
prezentaţi produsele şi
oportunitatea.

Am făcut investiţii serioase în
domeniul tehnologic, prin Discover
Forever App şi noul website FLP360,
care vor aduce îmbunătăţiri
semnificative în prezentările de
afaceri.

Am investit de asemenea şi în
fabricile noastre de la Forever
Nutraceutical şi Aloe Vera of America,
şi pentru a controla costurile, şi
pentru a putea susţine furnizarea
continuă a produselor pe bază de
Aloe vera, atât de îndrăgite în
întreaga lume. 

Iar investiţiile au continuat cu cele
făcute în centrul operaţional Forever
Direct, precum şi în alte centre
similare din lume. Toate aceste
investiţii sunt o dovadă a pasiunii
noastre de a crea şi a menţine mereu
un mediu profitabil pentru întreaga
familie Forever. Avem toate motivele
din lume să fim optimişti.

Vă mulţumesc tuturor pentru că 
m-aţi ajutat să-mi împlinesc visurile.
Este momentul să lucrăm împreună
pentru visurile voastre. Vă propun să
începem chiar astăzi!

FOREVER - AFACERE

îndrăzneşte 

să visezi
mesaj din partea lui Gregg Maughan, 

Preşedinte Forever Living Products International
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Forever – produse

Potrivit Euromonitor, vânzările de produse de îngrijire personală şi frumuseţe în UE au totalizat, în 2013, aproximativ
963 de milioane euro. Un român cheltuie anual pe astfel de produse aproximativ 50 de euro, adică nici cinci euro
pe lună. O realitate care, la prima vedere, ne întristează, însă, în acelaşi timp, ne aduce o veste bună: există loc să
creştem, să ne dezvoltăm, este un sector de piaţă extrem de ofertant. Cu atât mai mult cu cât statisticile în domeniu
indică faptul că, din păcate, numărul celor care folosesc balsam pentru păr, creme de noapte sau împotriva ridurilor
e încă foarte mic. 

O veste şi mai îmbucurătoare pentru noi, ca antreprenori Forever, este că structura vânzărilor s-a schimbat în ultimii
ani, produsele cosmetice cu preţuri peste medie câştigând teren în preferinţele consumatorilor. În plus, se estimează
că în 2017 suma cheltuită de români pe produse de îngrijire şi înfrumuseţare va ajunge la 4,56 miliarde de lei, în
creştere cu 5% faţă de 2013. 

Avem toate informaţiile necesare, iar vacanţa de vară ne bate deja la uşă. Sunteţi pregătiţi să promovăm produsele
Forever de sezon?

E VARA

TA

Să ai grijă de corpul tău atât din exterior, cât şi din
interior este un demers important pe tot parcursul
anului. Cu toate acestea, atunci când vine vara
consumatorii sunt tentaţi să acorde atenţie mai
degrabă îngrijirii pielii şi să uite cât de important este
felul  în care ne hrănim şi cum ne ajută nutriţia să
radiem frumuseţe şi sănătate din interior.

Forever Living este perfect conştientă de acest lucru şi
tocmai de aceea gama noastră de produse pe bază de
Aloe vera se adresează tuturor nevoilor consumatorilor.
Planta este atât de versatilă, încât efectele sale
benefice pot fi uşor resimţite fie că o consumi sub
forma delicioaselor băuturi nutritive sau o aplici direct
pe piele, folosind una dintre cremele noastre „must
have”. Îţi recomandăm să începi ziua cu Forever Aloe
Vera Gel, Forever Aloe Berry Nectar, Forever Aloe Bits
N’ Peaches sau Forever Freedom, la care să adaugi
Forever Bee Pollen şi A-Beta-CarE, pentru ca vara să te
găsească în formă maximă. 

SĂNĂTATE DE VARĂ
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Pune în blender 1
măsură Forever Lite
Ultra Vanilla, 300 ml
lapte degresat, rece,
3 – 4 căpşuni şi
gheaţă. Mixează
până la omogenizare
şi savurează.

CUM NE PROTEJĂM DE SOARE

MOSTRE 
GRATUITE

Pielea este cel mai mare organ al corpului şi are nevoie de îngrijire
specială, mai ales vara. Este momentul din an în care consumatorii se
grăbesc să aleagă cele mai bune produse cu factor de protecţie
solară, cele mai eficace loţiuni după plajă şi exfolianţi care să le
pregătească pielea
pentru un bronz de
invidiat.

Produsul – vedetă al
verii rămâne, însă,
crema cu SPF. Aloe vera
este recunoscută
pentru eficacitatea sa în
ameliorarea efectelor
cutanate ale expunerii
la soare, datorită
proprietăţilor sale
calmante. Aloe
Sunscreen şi Aloe
Sunscreen Spray,
ambele cu SPF 30,
ideale atât pentru
adulţi, cât şi pentru
copii, nu asigură doar
protecţie împotriva
efectelor nocive ale radiaţiilor de tip UV, ci şi calmează şi hrănesc
pielea. Au formule rezistente la apă şi sunt extrem de versatile,
putând fi folosite în egală măsură şi ca loţiuni după plajă.

De multe ori avem tendinţa să uităm că şi buzele pot fi arse de soare,
dacă nu le protejăm corespunzător. Aşadar, Aloe Lips este un „must
have” al sezonului estival, ideal pentru hidratarea buzelor uscate de
soare şi vânt.

Pentru un bronz de invidiat, care să dureze cât e vara de lungă, există
un truc simplu: exfoliere şi, totodată, hidratare cu Aloe Scrub. Sferele
delicate de jojoba ajută la îndepărtarea celulelor moarte şi a resturilor
acumulate în pori, pentru un aspect strălucitor şi catifelat al pielii.

Şi dacă totuşi soarele a fost prea puternic, iar la finalul zilei simţi că
pielea te ustură, ai grijă să nu-ţi lipsească din bagaj Aloe First şi Aloe
Vera Gelly. Te vei bucura astfel de calmare şi hidratare deopotrivă.

„Unicul scop al unei afaceri este de a crea un client”, spunea celebrul
specialist Peter Drucker. Gândeşte-te la această frază atunci când
pleci dimineaţa de-acasă. Şi, mai ales vara, ia în calcul încă un aspect
important.

Consumatorii preferă întotdeauna să
poată testa un produs înainte de a-l
cumpăra. Aşadar, fii mereu pregătit cu
câteva mostre de Aloe Vera Gelly sau
Aloe Propolis Creme, pe care le poţi
oferi împreună cu cartea ta de vizită.

Bonus răcoros pentru 
după-amieze fierBinţi



Dacă în alte domenii de activitate se
lucrează cu utilaje, computere, marfă
sau tot felul de obiecte, în multilevel
marketing accentul principal este
pus pe lucrul cu oamenii. De aceea,
pentru a reuşi în acest domeniu
trebuie să fii un bun psiholog şi să
ştii să administrezi corect relaţiile cu
cei implicaţi în afacerea ta, fie clienţi,
colaboratori sau coechipieri.

Afacerea ta trece, în aceşti ani,
printr-o schimbare de paradigmă,
odată cu întreaga lume de
business. Regulile s-au schimbat,
procesele prin care oamenii
obişnuiau să-şi atingă obiectivele
nu mai sunt de actualitate, iar
rolurile ierarhice tradiţionale nu
mai sunt eficiente. Performanţa
înaltă nu mai este o opţiune, ci o

cerinţă obligatorie, iar abilităţile de
leader sunt necesare acum, mai
mult decât oricând, în lucrul cu
oamenii.

În stilul tradiţional de management
se presupunea că oamenii pe care îi
îndrumi sunt comozi, non-creativi
şi au nevoie de direcţii clare pentru
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FOREVER - AFACERE

RELAŢIILE CU OAMENII SPORESC

SUCCESUL
Îţi poţi face mai mulţi prieteni în două luni dacă eşti interesat cu adevărat

de problemele lor decât în doi ani dacă încerci să-i faci 
pe ceilalţi să fie interesaţi de problemele tale.

Dale Carnegie, 

„Cum să vă faceţi prieteni şi să deveniţi influent.”

„

„
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FOREVER - AFACERE

a le susţine productivitatea. În
schimb, stilurile moderne, umaniste,
se bazează pe ipoteza că oamenii
sunt capabili, organizaţi, creativi şi
motivaţi din interior să îşi atingă
obiectivele. Extinzând acest tip de
abordare la nivelul relaţiei cu
dezvoltatorii de afacere din echipa
ta, precum şi cu clienţii consumatori,
vei avea doar de câştigat.

O primă formă de a aplica acest stil
în relaţia cu oamenii este ascultarea
activă. Aceasta presupune să-ţi
suspenzi opiniile şi tendinţa de a
judeca şi să reţii că scopul conversaţiei
este să înţelegi cu adevărat ce au de
spus ceilalţi, nu să povesteşti despre
tine. Acordându-le întreaga atenţie
celor cu care dialoghezi vei avea
mai multe avantaje, iar cel mai
important este acela că vei înţelege
ce nevoi au şi cum îi poţi ajuta să-şi
atingă scopurile.

Investiţia pe care o faci atunci când
relaţionezi cu oamenii este propriul
tău timp. O bună administrare a
relaţiei cu ceilalţi presupune şi o
bună administrare a propriului
timp. Pentru asta există un instrument
simplu, la îndemâna oricui: pune-ţi
de câteva ori pe zi întrebarea „Cum

îmi pot utiliza timpul cât mai
eficient în acest moment?”. Cu alte
cuvinte, care este activitatea cea mai
importantă, din punctul de vedere al
obiectivelor afacerii, în care merită
să-ţi investeşti timpul? Sugerează
acest instrument şi clienţilor sau
coechipierilor tăi.

Care sunt atributele pe care le cauţi
la cei cu care lucrezi? Seriozitatea,
constanţa, punctualitatea,
tenacitatea, optimismul, sârguinţa
şi buna organizare sunt doar câteva
dintre ele. Atunci când le întâlneşti,
subliniază acest lucru. Spune-i
celuilalt că-l apreciezi pe aceste
considerente şi îl vei încuraja, astfel,
să-şi dezvolte aceste laturi ale
personalităţii. Fă-o sincer, din inimă.
Nu pentru a-i câştiga bunăvoinţa, ci
pentru a-l stimula. Şi, cel mai
important, asigură-te că şi tu, la
rândul tău, te aliniezi cu aceste
atribute.

În relaţia cu ceilalţi te poţi găsi,
uneori, pe poziţii divergente. Se
întâmplă să întâmpini obiecţii,
reclamaţii sau contra-argumente.
Dacă le tratezi cu inteligenţă, acestea
nu vor afecta bunul mers al lucrurilor.
Probabil că cel mai important lucru

este să nu-ţi propui să le „înfrângi”,
adoptând opinii contrare. Chiar
dacă vei avea senzaţia că ai învins,
adevărul este că vei pierde. Pentru
că, în interior, ego-ul celuilalt nu-ţi
va da dreptate. O bună abordare
este să tratezi obiecţiile drept
întrebări legitime şi să încerci să le
răspunzi cu informaţii, nu cu
argumente. Altă soluţie este aceea
de a pune întrebări deschise (la
care nu se poate răspunde prin da
sau nu). În acest fel, interlocutorul
este forţat să treacă printr-un
proces derivativ pentru a înţelege
sensul şi a da răspunsul potrivit, de
obicei mai complex. Este posibil,
astfel, să-i schimbi convingerea din
interior şi să-l orientezi pe direcţia
dorită de tine.

Există, poate, o cheie universală
care deschide fiecare uşă a bunei
relaţii cu ceilalţi. O foloseşti atunci
când încerci cu adevărat să vezi
lucrurile din punctul lor de vedere.
Încearcă în fiecare zi să adaugi mai
multă empatie în legăturile tale cu
oamenii şi vei constata că cei din
jurul tău vor creşte ca număr şi vor
deveni tot mai apropiaţi, iar afacerea
ta va fi tot mai prosperă.

Urmează perioada de vară, iar oamenii sunt mai relaxaţi,
mai optimişti şi mai binevoitori. Prin prisma vacanţelor
sau a deplasărilor pe care le vei face în acest timp vei
avea ocazia să întâlneşti persoane noi şi să-ţi faci noi
cunoştinţe. În acelaşi timp, vei păstra legătura cu cei din
echipa ta, pentru a menţine tonusul afacerii.

Analizează fiecare dialog pe care îl vei purta în această
vară cu oamenii şi verifică dacă ai urmat trei reguli de
bază:

n să vorbeşti mai puţin şi să asculţi mai mult

n atunci când vorbeşti, să te concentrezi pe
problemele celuilalt
n să faci efortul de a privi lucrurile din punctul lui
de vedere.

După ce-i vei câştiga, astfel, simpatia şi uşa este larg
deschisă, vorbeşte-i despre Forever.

Alexandru Israil
Specialist marketing

E X E R C I Ţ I U
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SUCCESS DAY

Gazde: Radu Vingan, Supervizor & Dana Pop, Manager

următorul 
nivel

P R EGĂT I Ţ I  P ENTRU

Directorii Generali Dora şi Gabor Szőcs ne-au
îndemnat să zâmbim mai mult, să ne propunem
mereu mai mult şi să gândim la nivel mare, aşa

cum a făcut Rex Maughan, fondatorul companiei,
atunci când a pornit pe acest drum. Am înţeles că,
pentru a avea succes, e nevoie să fim mereu în pas cu
vremurile pe care le trăim, e nevoie să ne placă ceea ce
facem şi să iubim oamenii. Pentru că doar aşa vom avea
mereu puterea să ne reînnoim. Dana Ion, Senior
Manager, alături de Laura Buţurcă, beauty trainer &
makeup artist, ne-au purtat în lumea fără cusur a
culorilor Sonya, iar rezultatul ne-a uimit pe toţi.
Cristiana Dincuţă, Senior Manager, ne-a reamintit
mesajul transmis de Rex la Raliul Global din Londra:
dacă dezvolţi această afacere, menirea ta este să laşi o

Pe 17 mai echipa Forever România a aniversat 36 de ani
de existenţă FLP International, într-o atmosferă de sărbătoare
întreţinută cu pasiune şi voie-bună de gazdele acestui
eveniment, Dana Pop, Manager şi Radu Vingan, Supervizor.

Calificări Asistent Supervizori
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Dr. Szőcs Gábor
Director General

Dr. farm. Szőcs Dóra
Director General

Cristiana Dincuţă
Senior Manager

Daniel Parascan
Senior ManagerCalificări Eagle Manageri

amprentă, pentru ca alţii să te poată urma şi ne-a provocat
să ieşim din masa amorfă, să fim diferiţi. Dr. Cătălina
Pălăncianu, Eagle Manager şi membru Key Leaders’
Council, ne-a împărtăşit, din experienţa propriului succes în
afacere, că, atunci când porneşti la drum, esenţial este să-ţi
doreşti şi să te hotărăşti, apoi să identifici oamenii cheie şi
să lucrezi alături de ei, fără să pierzi din vedere activităţile
de bază. Mereu creativ şi în formă, Daniel Parascan, Senior

Calificări Programul Stimulativ

Calificări Supervizori Florinel Lăutaru

Laura Buţurcă, beauty trainer & makeup artist
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Recunoaşteri Activi

Dana Ion
Senior Manager

Calificări Manageri

SUCCESS DAY

Top 60 Manageri

Manager şi membru Key Leaders’
Council, ne-a încurajat să ne găsim
mereu noi motivaţii şi să nu uităm
niciodată puterea echipei în afacerea
Forever. 

Ne-am bucurat şi i-am felicitat pe
toţi cei care au mai urcat o treaptă în
Planul de Marketing, pe cei care s-au
calificat ca Sponsori ai Săptămânii
sau ai Lunii, pe cei care au realizat
Programul Stimulativ de Merit, care

Dr. Cătălina Pălăncianu
Eagle Manager

s-au regăsit pe podium în Topul realizat 
în funcţie de punctele personale şi 
non-manageriale şi pe toţi distribuitorii
care s-au calificat la Întâlnirea Anuală a
Managerilor şi stimulentul Chairman’s
Bonus. 

La următorul Success Day, din 23 august,
vom avea un invitat cu totul special: Ange
Loughran, Safir Manager din Forever UK.
Până atunci, vă dorim mult succes şi o
vară fierbinte pentru afacerea voastră!Calificări Asistent Manageri
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Calificări Întâlnirea Anuală a Managerilor 

Aurel & Veronica Meşter - calificaţi Chairman’s
Bonus nivelul 2

Camelia & Daniel Dincuţă - calificaţi
Chairman’s Bonus nivelul 1

Daniel & Maria Parascan - calificaţi Chairman’s
Bonus nivelul 1

Dr. Carmen Larion & Dr. Gabriel Larion  - calificaţi
Chairman’s Bonus nivelul 1 Câştigătorii concursurilor Sponsorul Săptămânii & Sponsorul lunii
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FOREVER - SĂRBĂTOARE

Cu energia la cote maxime am plecat de la Success Day spre petrecerea aniversară unde, alături
de echipe, am sărbătorit 36 de ani de când Forever Living scrie istorie în lume. Am împărtăşit
impresii, am dansat, ne-am făcut planuri pentru afacere, ne-am bucurat să fim împreună, iar

fotografiile vorbesc de la sine. La mulţi ani Forever! La mulţi ani tuturor!

de ani

36 Succes
de
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Forever este o companie cu totul specială
atât prin portofoliul de produse, cât şi prin
Planul său de Marketing unic. Dacă în alte
companii un Manager care nu-şi menţine
targetul corespunzător îşi pierde nivelul după
câteva luni, la Forever, un nivel o dată atins
nu se mai pierde niciodată. Eşti plătit
conform muncii depuse, dar, dacă îţi faci
datoria să menţii valoarea punctajului la o
medie de 60 p.c. lunar, în afara bonusurilor
mai primeşti o excursie în fiecare an în locaţii
pe care foarte mulţi oameni râvnesc să le
viziteze: Sardinia, Italia, Lake Tahoe, California,
SUA, iar anul viitor Cancun, Mexic. Mai mult
decât atât, realizarea condiţiilor de Eagle
reprezintă o premisă pentru realizarea în
viitor a stimulentului Chairman’s Bonus. De
altfel noi realizăm condiţiile de Eagle
Manager încă din 2007, doar că pe atunci nu
exista acest stimulent. Era doar o propunere a
lui Berkics Miklós, pe care o denumise mini
Profit Sharing, ca o treaptă intermediară spre
calificarea la acel stimulent. Şi, ca o dovadă că
funcţionează, în 2008 am realizat şi acest
stimulent.

Calificarea la Senior Eagle Manager nu am
planificat-o anul trecut la 1 mai. Considerăm
că totul trebuie făcut din timp: analizarea
echipei non-manageriale existente,

identificarea oamenilor-
cheie (care ştiu ce vor şi
fac ceea ce trebuie) din
liniile pe care ne
propunem să le
dezvoltăm, planificarea
împreună cu partenerii
care împărtăşesc
aceleaşi ţeluri. Referitor
la planificare, trebuie să
avem permanent în
minte condiţiile
calificării la acest
stimulent şi să împărţim
cerinţele la 11 luni, iar
după fiecare lună să
facem o analiză şi să
corectăm pe parcurs
eventualele deficienţe.

Nu lăsăm niciodată pentru ultima lună
finalizarea programului, cel mult corectarea,
dacă se impune. Ne facem o listă pentru noile
abordări şi încercăm în fiecare zi să cunoaştem
oameni noi, să legăm relaţii şi îi invităm pe
toţi partenerii noştri să facă la fel. Noi am
început pregătirea pentru Eagle cu câteva
luni înainte, astfel încât la start să fim cu toţii
în formă maximă. Ne dorim şi trebuie să
ţinem o legătură strânsă cu toţi cei care şi-au
propus acest ţel în echipa noastră, astfel încât
fiecare Manager să ştie mereu ce are de făcut
pentru a-şi atinge obiectivul. Şansa calificării
creşte exponenţial atunci când un Manager
este prezent la toate evenimentele Forever
împreună cu echipa şi scade exponenţial în
cazul absenţei de la evenimente. Dacă cei
care nu au reuşit această calificare îşi fac o
analiză obiectivă şi descoperă că aceasta este
şi problema lor, îi îndemnăm să facă o
schimbare dacă vor alte rezultate.

Acordăm o atenţie specială oamenilor nou
înscrişi şi, dacă decid să devină mai mult
decât consumatori, planificăm o serie de
prezentări 2:1 sau party-prezentări până
întâlnim acei oameni-cheie care, împreună,
să demareze formarea unei noi echipe. Când
aceasta se conturează, introducem noua

echipă în programul prezentărilor de sală şi
încercăm să-i învăţăm pe cei implicaţi mai
recent munca de consiliere a consumatorilor
şi a colaboratorilor şi de susţinere a
prezentărilor 1:1, party-prezentărilor sau
prezentărilor de sală, pentru a putea deveni
independenţi pe măsură ce echipa se
dezvoltă.

Calificarea la Eagle Manager putem să o
asemuim cu o cursă de atletism pentru
echipa de ştafetă. Niciunul dintre membrii ei
nu este câştigător dacă toţi ceilalţi nu-şi
doresc acest lucru cu adevărat şi nu depun
maximum de efort pentru succes. Sunt unele
păreri cum că participarea la o cursă este mai
importantă decât câştigarea acesteia. Noi
credem că ambele sunt la fel de importante.
Nu am văzut niciun mare campion să
participe la o competiţie cu gândul că nu va
câştiga în final. Trebuie depus tot efortul
necesar ca să-ţi apropii victoria şi, chiar dacă,
în ciuda faptului că ai făcut tot ce depinde de
tine nu câştigi, trebuie să ştii că o nouă cursă
te aşteaptă. La fel este şi în cazul Forever.
Uneori câştigi, alteori nu, dar cu siguranţă de
fiecare dată devii mai bun, mai puternic şi
important este să continui. Nu numai să-ţi
doreşti din inimă să reuşeşti, ci să continui
munca zilnică. Anul acesta Eagle Managers’
Retreat va fi în California, Lake Tahoe, iar anul
viitor în Cancun, Mexic, apoi poate în Africa,
America de Sud sau poate chiar în Australia.
Să fim acolo depinde doar de noi. Nu este
uşor, dar cei care vor strânge din dinţi şi vor
suporta efortul „zborurilor de antrenament”
vor ajunge să zboare ca nişte vulturi. Restul
să-l lăsăm în seama lui Rex. Suntem siguri că
în această extraordinară călătorie vom ajunge
să ne împlinim cele mai frumoase visuri
alături de echipa noastră de Manageri.
Zburaţi ca vulturii şi nu uitaţi că, în esenţă,
puterea Forever este puterea iubirii. 

Dr. Carmen Larion & Dr. Gabriel Larion
Senior Eagle Manageri

membri Key Leaders’ Council
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FOREVER - INTERVIU

Zbor la înălţime

Cancun, Mexic - destinaţie Eagle Manager 2015
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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 Bd. Nicolae Iorga nr. 2A. 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
- În prima zi lucrătoare a lunii: 12-20 sau dacă 

prima zi este sâmbătă, programul va fi 12-17)
Departamente - Luni - Vineri: 9-17

Sediu CentRAl (BuCuReŞti):

1. În centrele de distribuţie din ţară
2. Online – www.comenziforever.ro

• Poţi plasa comenzi cel târziu până în penultima zi lucrătoare
a fiecărei luni. Pentru coletele livrate în Bucureşti şi judeţul 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.

• Plata se poate face şi online, cu cardul, în contul
RO24BRDE450SV09924624500

• Dacă plasezi comanda până în ora 13:00, iar adresa de
livrare este în Bucureşti, primeşti produsele în aceeaşi zi. 

3. Tel Verde 0800 802 563 sau telefon 021 222 00 22, de luni
până vineri între orele 10:00 – 16:00

• Comenzile telefonice se preiau cel târziu până în data de 25
a fiecărei luni.

• Produsele comandate prin telefon se achită 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 posibil. 

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 PRODUSELOR
1. Pentru comenzile plasate în centrele de distribuţie

• Cu cardul
• La orice sucursală CEC, în contul Forever Living Products
• La BRD, în contul RO74BRDE450SV01018054500
• Prin intermediul automatelor ROMPAY

2. Pentru comenzile plasate online şi prin telefon – EXCLUSIV în contul
RO24BRDE450SV09924624500

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

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.
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Asistent Manageri
Nume Localitate Sponsori
Niculae & Carmen Bivolaru Bucureşti Cristiana & Lucian Nicorici

Bogdan Nicolae Tambulescu Bucureşti Niculae & Carmen Bivolaru

Asistent Manageri
Distribuitorii care
au obţinut 75 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.

Calificările

lunii M
Ai

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

Manageri
Nume Localitate Sponsori
Cristiana & Lucian Nicorici Bucureşti Aurel & Veronica Meşter

Manageri
Distribuitorii care au
obţinut 120 de p.c.
în 2 luni calenda-
ristice consecutive.

Supervizori
Supervizori
Distribuitorii care
au obţinut 25 de
p.c. în 2 luni
calendaristice
consecutive.

Îi felicităm şi le dorim mult succes şi tuturor calificaţilor la nivelul de Asistent Supervizor în luna mai! 
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei.

Felicitări Managerilor care în luna mai au acumulat cel puţin 60 p.c. 
personale şi non-manageriale!

Maria & Adrian Arghir 
Carmen & Gabriel Larion
Violeta & Dumitru Luca
Aurel & Veronica Meşter

Cristiana & Lucian Nicorici
Adriana & Valentin Niţu
Daniel & Maria Parascan

Nume Localitate Sponsori
Daniela Elena Bădescu Mangalia Alina Florentina Seran

Bak Zoltán & Mária Magdalena Arad Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

Rodica Balaur & Paul Pătraş Piteşti Camelia & Nicolae Catrina

Mihaela-Maria Boiangiu Craiova Violeta & Dumitru Luca

Mihăiţă Adrian Dumbravă Piteşti         Liviu Cătălin Toma & Anca Creţu

Liliana & Ştefan Enache Bucureşti Cristiana & Lucian Nicorici

Cristina & Ioan Iuhász Arad Bak Zoltán & Mária Magdalena

Cosmin Vasile Lupaşcu Reşiţa Bogdan Nicolae Tambulescu

Alina Florentina Seran Livada, Jud. Arad Cristina & Ioan Iuhász

Elena Toderică Dofteana, Jud. Bacău Didina Ahalani

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

Sponsorul săptămânii
5 – 10 mai – Aurelia-Sidonia Polosca, din Valul lui Traian, jud. Constanţa
12 – 17 mai – Florentina & Benone Gavrilescu, din Bucureşti
26 – 31 mai – Daniela Levărdă & Alexandru Chiş, din Botoşani
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Top 10 Noi Distribuitori
1. Constantin & Tania Popa 

2. Cosmin Hila Droasca 

3. Emanoil & Lăcrămioara Creţu 

4. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu 

5. Elena & Toader Dumitrache 

6. Liliana & Ionel Ţigănuş

7. Florentina & Benone Gavrilescu

8. Dana Adriana & Costel Pop

9. Maria & Adrian Arghir

10. Florina Camelia Onofrei

Top 20
1. Aurel & Veronica Meşter (1)

2. Maria Pop (2)

3. Gizella & Marius Botiş (nou)

4. Daniel & Maria Parascan (4)

5. Carmen & Gabriel Larion (7)

6. Vajda Katalin (5)

7. Smaranda  Sălcudean (9) 

8. Mihaela Viorica Dumitru (nou)

9. Niculina & Viorel Ciuchea (14)

10. Marinela Ţuţuleasa (15)

11. Maria & Adrian Arghir (nou)

12. Cristiana & Eugen Dincuţă (11)

13. Constantin & Tania Popa (17) 

14. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (12)

15. Adriana & Valentin Niţu (17)

16. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (18)

17. Emanoil & Lăcrămioara Creţu (20)

18. Elena & Virgil Angelescu (19) 

19. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu (nou)

20. Daniela Levărdă & Alexandru Chiş (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
Carina & Sebastian Iacătă
Carmen & Gabriel Larion
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Daniel & Maria Parascan
Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Constantin & Tania Popa

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

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

Top 10 non-managerial
1. Aurel & Veronica Meşter 

2. Daniel & Maria Parascan 

3. Cristiana & Lucian Nicorici 

4. Maria & Adrian Arghir

5. Carmen & Gabriel Larion

6. Violeta & Dumitru Luca 

7. Niculina & Viorel Ciuchea 

8. Adriana & Valentin Niţu 

9. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi 

10. Emanoil & Lăcrămioara Creţu

Sponsorul lunii mai
Florentina & Benone Gavrilescu, din Bucureşti

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

Top 10 non-managerial
Primii 10 distribuitori care au acumulat cele
mai multe puncte non-manageriale.
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Calificările

lunii M
Ai

Asistent Supervizori
Goropceanu Mihail Cahul

Padure Carolina Chisinau

Bogdan Mihai & Laura Braila

Wincentowicz Elena Campia Turzii

Vintea Lucica Gura Humorului

Ples Alexandrina Cosmina Huedin

Enache Ramona & Eugen Arad

Patras Filofteia & Paul Dorin Pitesti

Dumitrescu Despina & Vasile Pitesti

Ignatescu Stefan & Madalina Bucuresti

Herbst Erzsebet Sf Gheorghe

Prodan Maria Andreea M. Kogalniceanu

Berceanu Marius & Cristina Bucuresti

Dragomir Cristina Medgidia

Calina Lavinia Madalina Constanta

Gavrilute Crina Forasti

Toma Nicoleta Constanta

Petcu Livia Bucuresti

Coman Maria Constanta

Radutiu Ioana Adriana Arad

Chidu Doina Maria & Florian Rm Valcea

Baghina Cristina Bucuresti

Podasca Mihai Iulian Galati

Zlati Monica Laura Galati

Pecheanu Ina Galati

Pop Octavian Iulian Alba Iulia

Troncota Nina Daniela Targu Mures

Miletici Raluca-Alina & Emil Galati

Filip Elena Sorina Unirea

Unguru Aurora Craiova 

Patachia Mariana Giurgiu

Holonec Rares Mihai Cluj Napoca

Buric Vasile Constanta

Mihalca George Marian Satu Mare

Bresniceanu Lucian Motru

vascu Neculai Com Manasia

Popitiu Cosmina Catalina Oradea

Dumitru Cristina Bucuresti

Bartok Janos Catalin Tg.Secuiesc

Balcanasu Doina Ileana Onesti

Cotirla Elena Lucica Baia Mare

Buric Valentina Constanta

Airinei Roxana Constanta

Marca Carmen Mariana Bacau

Radu Ramona-Viorela Boldesti-Scaeni

Mistodie Rodica Bucuresti

Nedelea Cristian Alin Com Rast

Mera Valeria Felicia Reghin

Petrariu Miral Constanta

Vladu Valentin Constanta

Zvoristeanu Aurelia Miroslava

Niculae Rodica Constanta

Trif Carmen Hunedoara

Rotariu Raluca Ilinca Cluj

Busuioc Ioana & Calin Oradea

Pojar-Fenesan Maria Cluj

Cozma Mariana Racsa

Sidor Domitian Vasile Lesu

Filip Dorina Beresti-Tazlau

Bucsa Ramona Iolanda Cluj

Moisi Simona Valcau De Jos

Faur Ana Maria & Victor Prejmer

Poll Lucia Mihaela Rodna

Neamtiu Vasile & Otilia Bistrita

Tersanszki Ana Nastasia Rodna

Jiga Claudia Medias

Arseni Noemi Adina Baia Mare

Enculescu Livia Maria Craiova 

Bivolaru Cristina Veronica Tirgu Jiu

Craciun Maria Bumbesti-Jiu 

Hulea Marioara Giurgiu

Dobrinescu Camelia Com. Moraresti

Pirvan Andra Cristina Bucuresti

Vlad Alina Maria & Sorin Vintu De Jos

Fodor Robert Oradea

Lazarescu Silvana Timisoara

Laszlo Gizella Com. Satu Mare

Crasnitchi Viorica Rodica Bucuresti

Bucin Iulian Marian Popesti Leordeni

Molner Ioana Bacau

Sprinceana Adriana Roman

Vlas Monica Ancuta Cluj

Rusu Ileana Maria Arad

Baricz Eva Joseni

Zangari Nicoleta Ioana Cluj

Serbanescu Doru & Maria Cluj

Stegar Vasile & Mariana Ana Simisna

Tosa Ion Sorin Sinpaul

Lucaciu Kinga Gyongyi & Alin Cluj Napoca

Cristea Viorica Bucuresti

Balan Elena Giorgiana Com Cosmesti

Ruxandar Cristina Elena Constanta

Toader Nicoleta Constanta

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

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate



21f o r e v e r l i v i n g . r o

Sirbu Vasilica Com Runcu

Muresan Andrea & Claudiu  Tg.Mures

Dovlete Lucretia-Viorica Tg-Jiu 

Ciobotaru Constantin Sibiu

Petcu Mariana Iuliana Iasi

Bercan Sabin Com Runcu

Ungureanu Mirela Alina Craiova

Duicu Loredana Constantina Com Calopar

Popa Lacramioara Veronica Medias

Bardocz Eva Baraolt

Marton Eniko Od Secuiesc

Jakab Tibor Laszlo & Magdolna Sf.Gheorghe

Tudor Ioan Catalin Bucuresti

Cretu Ana-Maria Bucuresti

Daghie Veronica-Dana Bucuresti

Leonte Daciana Elena Bucuresti

Profirescu Adriana & Cristian Ploiesti

Caval Marian Bucuresti

Teofilescu Doru-Alexandru Dragasani

Voicu Carmen Elena Bucuresti

Mereoru Sandu Bucuresti

Sava Luminita-Ionela Urziceni

Mihailescu Georgeta-Iustina Bucuresti

Stana Florentina-Carmen Bucuresti

Anton Florica Bucuresti

Maracineanu Daniela & Emilian Bucuresti

Halchias Gheorghe-Viorel Bucuresti

Saurasean Corina Ioana Alba Iulia

Popescu Gabriela Bucuresti

Badea Madalina Elena Bucuresti

Budau Maria Otopeni

Dinu Doina Slatina

Marian Alexandra & Tirgu Carbunesti

Tudorache Valentina Bucuresti

Besliu Maria Rm.Vilcea 

Costan Ciprian Ioan Udesti

Boboc Emil Dofteana

Sima Georgeta Marasesti

Macovei Petronela & Vasile Piatra Neamt

Ostafi Loredana Dorohoi

Cretu Gheorghe Bacau

Pasat Maria Iasi

Bilha Albert Riva Constanta

Ifrim Felicia Valu Lui Traian

Dutu Maria Valu Lui Traian

Talos Steluta & Samirel Marius Mangalia

Cocirta Violeta Constanta

Paun Iulia-Lorena Craiova 

Vasu Ita Constanta

Capitanu Mihaela-Carmina Mangalia

Constantin Anisoara Constanta

Teodor Sorinela Liliana Cumpana

onescu Manuiela Cerasela Constanta

Smada Elena Constanta

anc Victorita Tirgu Jiu

Damian Ecaterina Piatra Neamt

Perietianu Mariana & Gheorghe Tg.Ocna

Zamurca Dumitru Holboca

Masichevici Maria Ostra

Amancei Magdalena Iasi

Apavaloaei Stefan Ion Creanga

Gurau Sorina Catalina Liesti

Holban Eugen Bogdanesti

Lamasanu Mihai Buda

Chitescu Cristina Bucuresti

Seitan Gabriela & Iulian Braila

Filip Marina Alexandra Falticeni

Bulai Maria Iasi

Stasa Aurelia Catalina Galati

Carare Mariana Tanacu

Malache Nicoleta Pascani

Buzila Dorina Teodora Ostra

Seres Marius Gelu Oradea

Rogojina Ecaterina & Traian Bogdanesti

Dragoi Ana Eliza Bacau

Chenic Mircea Bucuresti

Matache Cristinel-Nicusor Bucuresti

Plian Marinela Botosani

Pintilie Mihaela Constanta

Majoros Eva Baia Mare

Dumitrescu Lucica & Petrica Brasov

Pascu Nicolaie Hoghiz

Vasiloiu Minodor Dragasani

ordache Elena Balacesti

Manigutiu Cornelia Ana Poiana Sibiului

Cobrescu Liliana Com. Zatreni 

Albulescu Adriana Ioana Brasov

Licurici Victorita Tirgu Jiu

Iovan Tatiana Com Buces

Ban Daniela Oradea

Condoros Elisabeta Arad

Sinescu Cristina & Cosmin Timisoara

Borcuta Anca Diana Pincota

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Asistent Supervizori

Calificările
lunii MAi
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