


Cred cu adevărat că Forever este
cea mai mare oportunitate din
lume. Sunt întrebat deseori prin ce
este compania noastră diferită de
altele şi, evident, răspunsul meu
este planta noastră Aloe vera şi
produsele noastre extraordinare.
Dar sunt multe lucruri în plus care
fac din Forever o companie
extraordinară.

Unul dintre aspectele esenţiale
asupra cărora ne concentrăm este
să le plătim distribuitorilor noştri
cele mai mari bonusuri din lume.
Am fost foarte bucuroşi să putem
împărţi, la Raliul Global din Londra,
peste 22 de milioane de dolari 
în cecuri Chairman’s Bonus! Deşi 
ne face să fim foarte mândri, e
important să ne reamintim că
această sumă reprezintă doar o

mică parte din bonusurile plătite
în fiecare an distribuitorilor din
întreaga lume.

Un alt aspect la care lucrăm din
greu în fiecare an este lansarea
de produse noi, extraordinare, în
special de pachete noi. Clean 9,
pachetele F. I. T., Vital5 şi En-Argi
sunt modalităţi ideale de a prezenta
afacerea Forever oamenilor noi
cu care intrăm în contact.

Dincolo de toate aceste lucruri
foarte importante, întotdeauna le
spun oamenilor că în Forever
suntem diferiţi în primul rând
datorită pasiunii noastre ardente
de a schimba vieţi. Compania şi
distribuitorii noştri se mândresc să
poată prezenta şi altora oportu-
nitatea şi să-i ajute, astfel, să-şi
împlinească visurile, să fie mai
sănătoşi atât ei, cât şi familiile lor
şi să atingă libertatea financiară.
Câţi oameni pot spune cu adevărat
că munca lor este răsplătită pentru
că-i ajută pe alţii să obţină ceea ce
îşi doresc? Tocmai acest lucru face
din Forever o companie unică.

Vă mulţumesc tuturor pentru ceea
ce faceţi ca Forever să fie cea
mai mare oportunitate din lume!
Împreună putem face diferenţa!

Mereu al vostru,

Rex Maughan
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MESAJUL FONDATORULUI COMPANIEI

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”.

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.

ÎMPREUNĂ 
PUTEM FACE DIFERENŢA
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Vara este în toi. Zâmbiţi. Aveţi toate
motivele şi toate şansele ca acest
zâmbet să fie nelipsit pentru lunile
pe care toţi le aşteptăm cu nerăbdare.

De unde să începem pentru a putea
să surâdem cu adevărat, pentru a
ne bucura din plin de fiecare zi?
Sigur, începem cu deviza Forever –
să te simţi mai bine şi să arăţi mai
bine. Asta contează cel mai mult. Şi
nu doar pentru noi, ci pentru orice
om. Sau cunoaşteţi voi vreun pămân-
tean care nu-şi doreşte să fie mereu
în formă şi mereu fericit?               

Aşa că zâmbiţi deja, da? Concursurile
care vă aşteaptă sunt cel mai bun
camarad pentru lunile cu soare,
vacanţă, plajă şi relaxare. Fac parte
din planul verii şi vă ajută să câştigaţi
siluetă, prieteni, prosperitate. Anunţaţi-vă
colaboratorii, încurajaţi cât mai mulţi
oameni să participe. Cum? În cel mai
convingător mod cu putinţă – prin
exemplul personal. 

Rămâneţi aproape şi interesaţi-vă de
toate detaliile la sediile companiei şi
pe pagina noastră de Facebook.
Sunt premii atrăgătoare, iar
câştigătorii vor urca pe scenă la

evenimentul verii – Success
Day, 23 august. 

Sunteţi gata de start?
Celebrităţi de mare calibru
ar da milioane ca să
rămână şi să se simtă tinere,
să se menţină în cea mai
bună formă. Victoria Beckham
şi Beyoncé sunt doar două
dintre ele şi au ales aloe. Noi avem
totul la îndemână, deci cu atât mai
mult putem şi merită să folosim aceste
şanse de revigorare a trupului şi a
afacerii. 

Suntem lideri mondiali, este datoria
noastră să facem tot ce depinde de
noi pentru ca tot mai mulţi oameni
din România să cunoască şi să
folosească aceste produse care
conţin puritatea şi geniul naturii. Să
începem ziua cu ele, să le recoman-
dăm, să le promovăm. Şi nu vă
temeţi că nu veţi găsi de fiecare
dată sfatul potrivit pentru persoana
potrivită. Soluţia există  deja, se
numeşte simplitate. 

Recomandaţi pachetele Clean 9 şi
Vital5 – sunt combinaţii ingenioase

ale produselor. Sunt o alegere
inspirată pentru o viaţă sănătoasă,
echilibrată, dinamică. 

O viaţă proaspătă, o nutriţie care
ne face să ne simţim bine în propria
piele, un tonus psihic care poartă
amprenta bucuriei. Sună minunat. Şi
este binemeritat. Veniţi alături de
Forever în concursurile verii, chemaţi-vă
colaboratorii de nădejde, prietenii
care îndrăznesc să-şi croiască destinul
exact aşa cum îl visează. 

Vă dorim să fiţi în formă maximă
vara aceasta. Şi mereu cu zâmbetul
pe buze!

Cu prietenie şi încredere, 

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

SUNTEŢI GATA DE START?
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FOREVER - PRODUSE

Tu cum te răcoreşti

VARA ASTA?

Îngheţată cu Aminoteină

Noi îţi propunem două reţete rapide, delicioase şi
răcoritoare, pe care să le savurezi alături de prieteni.

Ingrediente:
1 măsură Forever Lite Ultra Vanilla cu
Aminoteină
1 banană congelată
75 ml lapte

Preparare:
Taie banana în aproximativ 6 bucăţi,
acoperă-le cu folie alimentară de plastic şi
pune-le la congelator pentru 4 ore, cel
puţin.

Pune bucăţile congelate de banană într-un
bol, adaugă măsura de Forever Lite Ultra şi
laptele şi mixează până se omogenizează
complet.

Super smoothie 
– After Eight
Ingrediente:
1 măsură Forever Lite Ultra Ciocolată cu
Aminoteină
240 ml lapte degresat sau lapte de soia,
rece
frunze proaspete de mentă
gheaţă zdrobită

Preparare:
Mixează toate ingredientele în blender,
până se omogenizează complet.

Poftă bună!



De ce să ne concentrăm asupra fidelizării?
În primul rând pentru că ne reducem substanţial costurile
de timp şi bani legate de achiziţionarea unor parteneri şi
clienţi noi - efortul păstrării unui client este de 5 până la
10 ori mai mic faţă de costul recrutării unuia nou.

Avantaje ale fidelizării clienţilor:
n Cumpără mai mult şi mai des.
n Sunt cei mai buni ambasadori / dau recomandări.
n Cu cât un client este mai vechi, cu atât tendinţa
sa de a recomanda este mai puternică şi cu atât mai
mult recomandările sale sunt competente şi
adresate persoanelor care se încadrează, de
asemenea, în publicul ţintă. 
n Satisfacţia personală adusă de continuarea
colaborării cu un client este mult mai mare,
deoarece vine ca o confirmare a unei colaborări de
calitate, nu doar a unor abilităţi de vânzare.
n Unii dintre clienţii fideli vor deveni cei mai buni
distribuitori.

Şi pentru că vrem să te sprijinim să fii cât mai eficient în
acest demers, am creat pentru tine şi clienţii tăi o broşură

nouă – Aloe Matters.

O scurtă privire în cuprins şi vei descoperi articole şi
sfaturi utile pentru o vară altfel – pentru tine şi clienţii tăi
fideli:

n Cum să câştigi lupta cu kilogramele
n Must-have pentru vacanţă
n Puterea Aloe vera
n Antrenamente la randament maxim

... şi multe alte subiecte ce vor stârni interesul şi
curiozitatea.
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FOREVER - NOUTĂŢI

Mai eficienţi în fidelizare cu cea
mai nouă broşură Forever

2014 a fost declarat anul fidelizării în Forever România. Adriana şi Valentin Niţu, Eagle Manageri, ne oferă
câteva avantaje ale fidelizării clienţilor pe care le aplică zilnic şi cu succes în afacerea lor Forever. 

Să ai o vară de succes şi clienţi fideli din plin!

Poţi cumpăra broşura din toate centrele noastre de

distribuţie. Un set de 5 exemplare costă 10 lei.



Lista bogatilor FOREVER

Jöelle Bonnefoy 
& André Bonnefoy Poli
Franţa
Numărul total al cecurilor primite: 8 (inclusiv acesta)
Suma totală a cecurilor primite: aprox. 1.204.077 USD
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FOREVER – AFACERE

,

Rolf Kipp
Germania
Numărul total al cecurilor primite:
12 (inclusiv acesta)
Suma totală a cecurilor primite:
aprox. 8.769.706 USD

Valoare: 1.304.166,87 USD

Chairman’s Bonus este cel mai generos stimulent oferit de Forever Living şi merită cu
siguranţă să-i acorzi atenţie. La Raliul Global din Londra din acest an s-au împărţit cecuri în
valoare de peste 22 de milioane de dolari – o sumă fenomenală şi un nou record pentru
Forever.

Aruncăm o privire asupra celor mai mari 10 cecuri la nivel global acordate în 2014.

Jayne Leach & John Curtis
Marea Britanie
Numărul total al cecurilor primite:
18 (inclusiv acesta)
Suma totală a cecurilor primite:
aprox. 5.800.299 USD

Valoare: 1.009.536,25 USD

Valoare: 700.726,52 USD



Anja Rebo & Kim Madsen
Emiratele Arabe Unite

Valoare: 473.421,87 USD

Maria & Clement Idigo
Nigeria

Kikelomo Aiwainehi Apeji
& David Omeiza
Nigeria

Valoare: 489.934,95 USD
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Attila & Kati Gidofalvi
Ungaria

Valoare: 655.144,51 USD

Valoare: 532.615,63 USD

Adelino Bolzonello & Anna
Mastrolonardo
Italia

Valoare: 473.203,75 USD
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FOREVER - AFACERE

Adam May
Marea Britanie

Justina & John Ekperigin
Nigeria

Valoare: 461.741,55 USD

Valoare: 470.279,84 USD

Ar putea fi numele tău pe cec...

Dacă nu te-ai calificat la Chairman’s Bonus în acest

an, lucrează acum pentru acest stimulent extraordinar

şi vei putea să primeşti cecul în 2015, pe scena

Raliului Global din Singapore, chiar de la Rex.

Stimulentul Chairman’s Bonus le permite distribuitorilor calificaţi să primească un

cec cel puţin echivalent cu bonusul lunar, ceea ce înseamnă că, deşi muncesc

timp de douăsprezece luni, sunt plătiţi, de fapt, şi pentru a treisprezecea lună.

Este un stimulent unic şi, pe măsură ce nivelul de calificare creşte, sumele

primite pot cu adevărat să schimbe vieţi. Experienţa de peste zece ani în acest

program dovedeşte că este un stimulent accesibil distribuitorilor chiar din primul

an petrecut integral în Forever, iar calificarea depinde, desigur, de nivelul

angajamentului, de munca şi seriozitatea depuse în construirea afacerii. 

Cerinţele de bază pentru calificarea la Chairman’s Bonus au în vedere dezvoltarea

echipei non-manageriale, accentul pus pe recrutare şi pe sprijinirea Managerilor din propria echipă să se califice şi ei la acest

stimulent sau să atingă un volum anual al vânzărilor de cel puţin 600 p.c. totale. Regulile complete de calificare sunt disponibile în

capitolul 11 din Politicile Companiei. Pentru orice întrebări suplimentare sau clarificări nu ezitaţi să luaţi legătura cu sponsorul sau să

ne contactaţi la adresa de e-mail office@foreverliving.ro , în atenţia Departamentului AS400.



Extra-sfaturi:
n Abordează persoane din oraşul tău sau
din oraşe unde ai dezvoltat deja o echipă.
Dacă persoana refuză discuţia pe aceste
teme, nu insista. Continuă cu alte subiecte
sau roag-o să-ţi recomande alte persoane
care ar putea fi interesate de ceea ce oferi
tu.

n Nu cere prietenia oricui şi nu abuza de
această opţiune. Totul se poate întoarce
împotriva ta.

n Încurajează-ţi echipa să lucreze curat în
mediul virtual şi nu transforma acest mediu
într-un domeniu de vânătoare pentru
clienţi.
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AFACEREA ALTFEL

Mediul online tinde să devină un stil de viaţă.
Pentru mulţi dintre noi, ziua începe cu aceiaşi
paşi – verificarea email-urilor, verificarea
conturilor de pe reţelele de socializare şi o
trecere în revistă a noutăţilor. Iar seara se încheie
cu o mică postare pe contul de socializare şi
câteva like-uri date prietenilor virtuali.

Dacă eşti distribuitor Forever şi vrei să-ţi dezvolţi
afacerea, poţi transforma aceste obiceiuri în
surse constante de parteneri de calitate.

Pentru început, aşa cum te sfătuiam în ediţia din martie a revistei noastre, respectă cei 10 paşi care te pot conduce la succes. Nu uita că
mulţi dintre prietenii tăi virtuali pot fi interesaţi de un stil de viaţă sănătos sau de un venit suplimentar. Ce trebuie să faci pentru a afla cum
stau cu adevărat lucrurile? Nimic mai simplu! Încearcă să afli cât mai multe despre persoana respectivă din profilul contului, din poze sau

postări. Apoi iniţiază o conversaţie liberă, dar profesionistă în care încearcă să afli cât mai multe despre interlocutor, folosindu-te de
informaţiile obţinute din profil. 

Iată două exemple prin care poţi găsi noi consumatori sau parteneri de afacere.

Transformă-ţi prietenii virtuali în 

PARTENERI FOREVER

Exemplul 1:

TU: Bună Miruna! Mă bucur să te am în lista
mea de prieteni.

Miruna: .........................................................

TU: Am observat că eşti pasionată de plimbările
cu bicicleta. De câte ori pe săptămână practici
acest hobby?

Miruna: .........................................................

TU: S-a întâmplat să faci febră musculară sau să
te accidentezi?

Miruna: .........................................................

TU: Şi eu am făcut de câteva ori, dar am
descoperit un produs care mă ajută. Este vorba
de Aloe Heat Lotion de la Forever Living
Products. Sunt lideri mondiali în Aloe vera. Ai
putea să-ţi procuri produsul accesând link-ul (îi
oferi persoanei link-ul afiliat de pe
www.comenziforever.ro sau codul tău de
distribuitor).

Miruna: .........................................................

Exemplul 2:

TU: Bună Miruna! Mă bucur să te am în lista
mea de prieteni.

Miruna: .........................................................

TU: Am observat că eşti pasionată de plimbările
cu bicicleta. De câte ori pe săptămână practici
acest hobby?

Miruna: .........................................................

TU: Ţi-ai dori să ai mai mult timp pentru asta?

Miruna: .........................................................

TU: Înţeleg că jobul tău nu-ţi permite. Eu am
reuşit să-mi fac mai mult timp şi să am mai
mulţi bani pentru a-mi dezvolta pasiunile. De
un an colaborez cu o companie care îmi oferă
posibilitatea de a avea mai mult timp pentru
mine şi pentru familia mea, dar şi o situaţie
materială mult mai bună. Dacă eşti interesată
să afli mai multe, îţi propun să ne întâlnim
mâine, la ora 18:00, să-ţi spun exact despre ce
este vorba. Ce părere ai?

Miruna: .........................................................

Pe 23 august la Success Day ai şansa
de a învăţa să te dezvolţi în mediul

online de la o expertă în acest
domeniu - ANGE LOUGhRAN, 
Safir Manager în Forever UK.

CE AI DE FĂCUT?
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FOREVER - EVENIMENT

CU UN PAS 
MAI APROAPE DE

În weekend-ul 20 – 22 iunie Managerii şi Activii din echipa Forever
România s-au reunit la Sinaia la o întâlnire de instruire, lucru în echipă
şi distracţie. Vă împărtăşim în paginile următoare câteva dintre
impresiile celor care au fost prezenţi la Întâlnirea Anuală a Managerilor.

„Am avut ocazia şi anul acesta să
fim prezenţi la întâlnirea de
excepţie dedicată Managerilor
Forever România şi a fost un
eveniment FABulos prin tot ceea
ce am primit atât de la Directorii
Generali ai companiei, Dora şi

Gabor Szőcs, cât şi de la invitatul
special, Berkics Miklós, Diamant
Manager. Am fost încântaţi să fim
împreună cu colegii noştri din
toată ţara, dar şi cu o parte dintre
Activii Forever, pe care îi felicităm
încă o dată pe această cale, am
relaţionat, ne-am distrat şi am
participat la workshop-uri. Anul
viitor vom fi prezenţi din nou la
această întâlnire. Mult succes
tuturor!”

Daniel & Maria Parascan, 
Senior Manageri, membri

Key Leaders’ Council

„Întâlnirea Anuală a Managerilor
devine, cu fiecare an, un
eveniment din ce în ce mai
semnificativ în peisajul românesc
Forever. Schimbarea de
paradigmă: nu „se cumpără”
dreptul de participare, ci „se
câştigă” prin calificare, va aşeza
acest eveniment acolo unde îi
este locul. Este o întâlnire de elită,
minunat amplasată, excelent
organizată şi cu un scop bine
definit: ancorarea oportunităţii
Forever în realitatea şi actualitatea
românească. După două zile de
instruire, informaţii valoroase,
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team-building, jocuri, distracţie,
atmosferă plăcută, bucurie
împărtăşită, am plecat spre casă
inspirată, motivată şi dornică să
pun în aplicare ceea ce am învăţat
şi am planificat. Mulţumesc
Forever România pentru fiecare
ocazie în care ne demonstraţi că
sunteţi alături de noi în această
minunată călătorie.”

Maria Pop, 
Soaring Manager, 

membru Key Leaders’ Council

„Întâlnirea din Sinaia a fost
extraordinară, plină de informaţii,
emoţie, cu un înalt nivel de vibraţie,
demonstrându-ne încă o dată că
suntem în locul potrivit, în
compania care creşte oameni
pentru oameni, care în permanenţă
se reinventează, ne încurajează, ne
susţine, venind în întâmpinarea
nevoilor noastre. Vă mulţumim
tuturor, mulţumim Directorilor
Generali şi lui Berkics Miki pentru
disponibilitate, pentru bucuria cu
care faceţi totul şi pe care ne-o
transmiteţi de fiecare dată.”

Flavia & Cristian Nicula,
Asistent Manageri

„A fost într-adevăr o întâlnire
frumoasă. Workshop-ul, prin ideea
de comunicare în echipă, a fost
antrenant şi captivant. Berkics
Miklós a avut un discurs care ne-a
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FOREVER - EVENIMENT

deschis noi perspective asupra
afacerii şi care a fost presărat cu
multe momente amuzante. Merită
să fii Activ în Forever. Mulţumim
Ujlaki Csaba pentru îndrumare.

Promitem să participăm şi anul
viitor.”

Monica & Cristian Lepădatu, 
Asistent Supervizori

„Orele petrecute vineri la
seminarul de la Sinaia au fost
extrem de motivante şi în acelaşi
timp foarte relaxante. Multumim
sponsorului nostru, Luxiţa
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Scutaru, dar şi liniei superioare,
Ujlaki Csaba şi Anna Maria, pentru
că fără ajutorul şi implicarea lor
nu am fi reuşit să realizăm Activul
lună de lună, de când ne-am
înscris în Forever, acum un an.
După momentele petrecute
alături de Berkics Miklós, Diamant
Manager, nu ai cum să nu  te simţi
plin de energie, entuziasmat,
inspirat şi pregătit să pui în
practică toate noutăţile pe care
le-ai aflat, mai hotărât şi mai
dornic de acţiune şi de implicare.
Ne-am simţit minunat la
petrecerea organizată special
pentru noi, ne-am simţit
importanţi, protejaţi, am fost
recompensaţi pentru munca
depusă zi de zi, care este foarte
importantă nu numai pentru noi,
ci şi pentru compania cu care
colaborăm. Muncim pentru ca
data viitoare să fie prezenţi cât mai
mulţi parteneri din echipa DLB.”

Cristina şi Alexe Vasilache, 
Asistent Supervizori



14 F O R E V E R  |  R o m â n i a  &  R e p u b l i c a  M o l d o v a  |  i u l i e  2 0 1 4  |  1 8 3

FOREVER - INSTRUIRE

V-aţi întrebat vreodată de ce se duc oamenii pe stadion pentru a viziona un meci de
fotbal când ar putea să stea acasă, comod, în faţa televizorului şi să asiste la toate
fazele, din prim plan, având parte de informaţii interesante oferite de comentatorii
sportivi? Sau de ce vor oamenii să fie prezenţi la concerte live, plătind bilete
costisitoare, când ar putea să asculte aceeaşi muzică în propria sufragerie sau în
maşină? Chiar şi locuri, muzee sau oraşe faimoase pot fi vizitate azi din faţa
calculatorului, făcând tururi virtuale sau plimbări pe străzi cu Google Street View. Şi
totuşi, oamenii se urcă în avion şi plătesc agenţii de turism pentru a fi acolo cu adevărat. 

evoluez
PARTICIP, DECI

C
ei care merg pe stadion sau
participă la concerte live sunt
fani adevăraţi. Sunt cei pentru

care evenimentele respective au o
importanţă suficient de mare,
încât sunt dispuşi să depună
efortul necesar pentru a ajunge
acolo. Sunt împătimiţii, entuziaştii,
cei care trăiesc la cote maxime.
Pentru ei, participarea în sine,
prezenţa fizică este cea care oferă
satisfacţia deplină a unei

experienţe unice, a evoluţiei, a
unui pas înainte în propria
existenţă. Principiul acesta este
valabil şi în afacerea Forever.

Evenimentele organizate şi oferite
de Forever sunt puncte de
„conversie”. Fie că vorbim de
training-uri, prezentări, întâlniri
de instruire, seminarii şi
întrevederi cu liderii sau chiar de
Success Day, fiecare astfel de

eveniment este o ocazie de a
progresa. Este un pas înainte atât
în devenirea personală, cât şi în
creşterea afacerii. Evident, se
poate afirma că informaţiile şi
ideile respective pot fi asimilate şi
transpuse în practică şi prin
studiu sau experienţă individuală.
Sau că relatarea unui participant
(de exemplu o discuţie ulterioară
cu sponsorul) este suficientă şi are
acelaşi efect. Rezultatul este,
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totuşi, mult diminuat. Diferenţa o
fac încrederea, entuziasmul şi
hotărârea cu care te încarci la
fiecare astfel de eveniment. Iar
înţelegerea şi interpretarea
personală, trecerea prin propriul
sistem de gândire şi valori nu se
compară cu nicio altă formă de
interacţiune.

Am încheiat recent un studiu cu
148 de directori şi manageri de
marketing, intitulat „Top tactici de
marketing business-to-business în
România”. Rezultatele arată că
recomandările prin viu grai, legă-
turile de afaceri prin intermediul
întâlnirilor informale (networking)
şi organizarea de evenimente se
dovedesc a fi cele mai eficiente
tactici de marketing în mediul
offline. Numitorul comun al
acestor trei elemente este
încrederea. Oamenii fac afaceri
cu alţi oameni doar dacă trec
pragul respectiv. În multi-level

marketing, acest principiu este
esenţial. Întâlnirile faţă în faţă
oferă posibilitatea de a citi
gândurile şi sentimentele
celorlalţi prin mimică, gesturi sau
tonul vocii. Rezultatul este
câştigarea sau confirmarea
creditului acordat oamenilor,
produselor sau afacerii Forever.

Merită luată în calcul şi diferenţa
dintre „a fi prezent” şi „a participa”
la evenimentele Forever. În DEX,
participativ este definit drept
„Care participă afectiv, din tot
sufletul; dedicat, implicat. Care
manifestă spirit de colaborare; p.
ext. entuziast”. Factorul
participativ presupune
contribuţie. Încearcă întâi să
dăruieşti – o informaţie de folos,
timpul propriu, o referinţă, o
recomandare, o idee sau o
experienţă pozitivă. Rezultatul
firesc al unei astfel de atitudini,

după cum ştim, este că, dăruind,
vei dobândi. 

Participarea la evenimentele
organizate de Forever are un rol
important şi în fidelizare. Cei care
au luat de curând contact cu
afacerea şi produsele, precum şi cei
care poate că nu mai au suficient
entuziasm vor fi influenţaţi pozitiv
şi vor regăsi argumentele care să-i
convingă să urce, în continuare, pe
drumul început. Prezenţa liderilor -
oameni cu carismă, dispuşi să
împărtăşească din experienţa lor -
este în sine un beneficiu. Membrii
echipei care au urcat în Planul de
Marketing demonstrează că
implicarea reală în afacere duce la
recunoaştere şi rezultate real
pozitive. Iar sentimentul de
apartenenţă la grup, o nevoie
fundamentală a firii umane, este
liantul care consolidează întregul
proces.

Este adevărat că, pentru a te bucura de beneficiile oferite
de evenimentele Forever, prima condiţie este să fii
prezent acolo. Dar simpla prezenţă, în calitate de
observator, nu este suficientă. Pe lângă informaţiile pe
care le colectezi şi experienţele de care ai parte e bine 
să-ţi propui şi interacţiune cu ceilalţi, respectiv stabilirea
unor obiective. Efortul suplimentar pe care îl depui în
acest sens merită cu prisosinţă. 

Pregăteşte din timp o agendă pentru eveniment. Poţi
avea, de exemplu, următoarele capitole:

n informaţii – ce ai vrea să afli, cu ce date vrei să pleci
de la acest eveniment?
n oameni – pe cine ai vrea să întâlneşti, de ce doreşti
să faci acest lucru?

n activităţi – ce doreşti să faci efectiv în timpul
evenimentului? 
n descoperiri – ce revelaţii ai avut, ce chestiuni noi ai
înţeles cu această ocazie?
n obiective – ce îţi propui să faci în continuare pentru
a valorifica la maximum evenimentul la care ai
participat?

Primele trei secţiuni se completează înaintea
evenimentului, următoarele două post-eveniment.
Instrumentul acesta îţi va fi util atât în organizare şi
planificare, cât şi în analiză şi implementare.

Alexandru Israil
Specialist marketing

E X E R C I Ţ I U
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FOREVER - INTERVIU

Zi de zi mai aproape de
obiectivul tău

Cum v-aţi planificat calificarea
la Senior Eagle Manager, astfel
încât să fiţi anul acesta în Lake
Tahoe?
Calificarea noastră la Senior Eagle
Manager a început cu o mare
provocare. Și anume să-mi duc soţia
la Lake Tahoe pentru a sărbători a 
30-a aniversare a căsniciei noastre.
Ne-am hotărât pe ultima sută de
metri, de aceea am avut nevoie de
un plan cât mai strict. În primul rând
trebuia să găsim două persoane
îndeajuns de motivate care, cu
ajutorul nostru, să poată atinge
nivelul de Supervizor. Ca să reușim,
aveam nevoie de o planificare a
activităţilor zilnice, pentru a bifa în
fiecare zi câte un punct cu fiecare,
separat. Dacă nu reuşeam să bifăm
acel punct, atunci în ziua următoare
trebuia să facem două puncte. Am
participat la Budapesta la instruirea
Diamanţilor, unde a fost promovat
pachetul Vital5, şi unde am învăţat că
trebuie să investeşti în primul rând în
tine, să accepţi să înveţi şi să aplici

ceea ce ai învăţat. Asta am făcut şi cu
cei doi colaboratori noi: am promovat
Vital5 şi am reuşit. În rest este muncă
de bază: lista de nume, invitaţii,
prezentări, a doua întâlnire, finalizare.
Este foarte simplu, dar este o muncă
ce trebuie făcută zi de zi.

Cum şi la ce interval vă evaluaţi
progresele?
Am făcut zilnic analiza activităţii, la
fel şi planificarea, iar radiografia
afacerii a fost realizată lunar.

Cum promovaţi, în echipa
dumneavoastră, calificarea la
Eagle Manager? Folosiţi acest
stimulent ca un instrument de
fidelizare a partenerilor?
Încercăm să folosim acest stimulent
ca exemplu personal pentru
confirmarea dezvoltării afacerii
noastre. Noi trebuie să arătăm calea,
să arătăm că se poate, că merită să
faci şi trebuie să fim alături de fiecare
persoană care are visuri şi este
dispusă să facă ceva pentru

realizarea visurilor sale. Credem că
oamenii trebuie să fie fideli
principiilor şi ţelurilor lor, iar calea
cea mai frumoasă şi sigură pentru
realizarea visurilor este Forever
Living Products. Cine a auzit de
această afacere şi de produsele
noastre cred că nu mai are nevoie de
fidelizare.

Cum vă împărţiţi timpul între
partenerii noi şi restul echipei
non-manageriale?
Ne ghidăm întotdeauna după
semnele vitale transmise şi suntem
atenţi să vedem cine merită atenţia şi
implicarea noastră. Merită să
acordăm din timpul nostru acelor
colaboratori care dovedesc că sunt
dispuşi să facă şi ei eforturi pentru
afacere. Şi suntem acolo să-i
sprijinim, dacă au nevoie şi ne cer
ajutorul.

Mult succes tuturor în drumul spre
Cancun!

Eagle Manager – un stimulent care ar trebui să se
regăsească în lista obiectivelor esenţiale pentru o afacere
Forever de succes. Cu o planificare riguroasă, seriozitate
şi muncă susţinută, este un ţel a cărui îndeplinire îţi poate
purta paşii în locuri unice de pe glob. Axat asupra
menţinerii nivelului de Manager, acest stimulent a fost
lansat din dorinţa de a susţine distribuitorii calificaţi la nivel
de Manager şi mai sus să facă paşi importanţi spre toate
stimulentele generoase puse la dispoziţie de companie:
Programul Stimulativ de Merit, Chairman’s Bonus, Raliul
Global. Ne vorbesc despre calificarea lor la acest
stimulent Derzsi Sámuel & Etelka, Senior Eagle Manageri.
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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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Calificările

lunii i
uniE

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.

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

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

Maria & Adrian Arghir 
Niculina & Viorel Ciuchea
Carmen & Gabriel Larion
Violeta & Dumitru Luca

Aurel & Veronica Meşter
Daniel & Maria Parascan 
Constantin & Tania Popa

Nume Localitate Sponsori
Mariana & Aurel Drăgănoiu Constanţa Simina Lazăr

Ana Maria & Victor Faur Prejmer, BV Dana & Costel Pop

Cornelia & Mircea Ilinca Iaşi Constantin & Tania Popa

Anuţa Cosmina Jauca Rodna, BN Aurel & Veronica Meşter

Marian-Mihai & Daniela Luca Bucureşti Niculina Ştefana

Gabriel Valentin Manea Piteşti Mariana Drăganu & Daniel Stancu

Geta Rusu Târgu-Ocna Elena Toderică

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

Sponsorul săptămânii
9 – 14 iunie – Marilena & Teodor Culişir, din Cluj-Napoca
16 – 21 iunie – Elena & Toader Dumitrache, din Roman
23 – 28 iunie – Viorica & Neculai Bărdaşu, din Mărgineni, jud. Bacău
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Top 10 Noi Distribuitori
1. Elena & Toader Dumitrache 

2. Cosmin Hila Droasca 

3. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu 

4. Lavinia Brustureanu

5. Emanoil & Lăcrămioara Creţu

6. Loredana Mirela Bogoi

7. Doina Ligia & Neculai Iordache

8. Jana Trupcic

9. Silvia & Alexandru Stan

10. Gizella & Marius Botiş

Top 20
1. Aurel & Veronica Meşter (1)

2. Maria Pop (2)

3. Gizella & Marius Botiş (3)

4. Camelia & Daniel Dincuţă (nou)

5. Carmen & Gabriel Larion (4)

6. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (nou)

7. Vajda Katalin (7)

8. Ramona & Dorin Vingan (nou) 

9. Daniel & Maria Parascan (5)

10. Constantin & Tania Popa (14)

11. Maria & Adrian Arghir (12)

12. Cristiana & Eugen Dincuţă (13)

13. Smaranda  Sălcudean (8)

14. Niculina & Viorel Ciuchea (10) 

15. Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu (15)

16. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu (20)

17. Violeta & Dumitru Luca (nou)

18. Marilena & Teodor Culişir (nou)

19. Loredana Mirela Bogoi (nou) 

20. Vasilica & Dumitru Crăciun (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. Maria & Adrian Arghir 

2. Daniel & Maria Parascan 

3. Carmen & Gabriel Larion 

4. Violeta & Dumitru Luca

5. Niculina & Viorel Ciuchea

6. Loredana Mirela Bogoi

7. Aurel & Veronica Meşter

8. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

9. Constantin & Tania Popa 

10. Toma Mihály Zsolt & Mihaela Elena

Sponsorul lunii iunie
Viorica & Neculai Bărdaşu, din Mărgineni, jud. Bacău

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 i
uniE

Asistent Supervizori
Varlan Gabriela Galati
Ferencz Daniela Elisabeta Tarnaveni
Fazakas Csaba Sf. Gheorghe
Popa Corina Gabriela & Ioan Cluj Napoca 
Moldovan Ileana Alina Ocna Mures
Mortoiu Constanta Bucuresti
Gutu Marinela Constanta
Ana Marian Mioveni
Marincea Mariana Carmen Slatina
Listes Andreea & Marius Cluj Napoca 
Stefanache Corina Anca Craiova
Souca Marcelus Cluj Napoca 
Moldoveanu Florin & Sanda Ploiesti
Bondor Mihaela & Lucian Vasile Cluj Napoca 
Meszaros Rodica Daniela Oradea
Savan Angela & Emil Cluj Napoca 
Bakcsi Gabor Antal & Katalin Miercurea Ciuc
Muresan Elisabeta Lunca Mures
Damo Mioara & Marius Vasile Aiud
Popa Maria & Petru Aiud
Giurca Aurica Craiova
Olah Simona Rodica & Zoltan Baia Mare
Radulescu Camelia Bucuresti
Amza Florentina Craiova
Basa Ana Maria Arad
Dumitru Emilia Constanta
Dariescu Gicuta Vaslui
Lechintan Diana Adina Dej
Camaruta Adrian Bucuresti
Mavrodin Alexandru-Gabriel Calarasi
Istrate Panaite Galati
Moisa Claudia-Mariana Vaslui
Mihai Silvia Dorohoi
Avram Bentima Elena Blejoi
Ciur Claudia Maria Timisoara
Cojocaru Simona-Nicoleta Navodari
Creteanu Ingrid Galati
Turcanu Oana-Elena Sabaoani

Diac Iuliana Sabaoani
Asavei Silviu Jimbolia
Blindu Adrian & Emanuela Novaci
Baziliuc Claudia Daniela Timisoara
Radu Aurelia-Elena & Constantin Braila
Muresan Ana Cluj Napoca 
Szemely Iren Targu Mures
Puiu Lenta Roman
Mihailescu Ortanta Galati
Agache Valentina Ploiesti
Alexandrescu Rodica Ploiesti
Lukacs Lehel Gheorgheni
Tivadar Maria & Ioan Cluj Napoca 
Banc Maria Georgeta Floresti
Ureche Corina & Cristian Gura Humorului
Vatavu Adriana Magdalena Iasi
Ardeleanu Gheorghe Baia Mare
Kis Andrea Oradea
Antoniac Florin Slanic Moldova
Neagu Mirela Tandarei
Gabur Ana Sat Cut
Neicu Iuliana Carmen Urziceni
Turlui Constanta Com Cosoveni
Judea Minodora Girisu De Cris
Balint Orsolya Marghita
Mazilu Ionut Doru Constanta
Sugar Sebastian Alexandru Piatra Neamt
Aivanesei Maria Trino Italia
Draghici Elena Galati
Stefanica Ovidiu Bucuresti
Campian Crina Alexandra Cluj Napoca 
Janoi Cristina Marioara Cluj Napoca 
Botan Daniela Cluj Napoca
Brudasca Adriana Magdalena Oradea
Fonoage Vasile & Corina Lavinia Oradea
Mera Ioan & Cornelia Cluj Napoca
Zah Diana Cornelia Cluj Napoca 
Sasu Maria Bistrita

Romencu Camelia Radauti
Puchianu Dorel Oradea
Forro Valeria Sibiu
Popovici Evelini Iasi
Cauneac Viorica Botosani
Korpos Estera Cluj Napoca
Dordea Ana-Maria Targu Mures
Ivan Florin Calarasi
Antal Gabriela Tamaseni
Dimitriu Radu & Mihaela Bacau
Delibas Maria & Mugurel Radauti Prut
Huma Ioana & Iordache Ionel P. Neamt
Popa Luciana Cernavoda
Trasca Aurora Constanta
Disagila Ana Timisoara
Dobromirescu Liliana Timisoara
Nechiti Viorica Nastasia Nasaud
Marin Mihaiela & Tiberiu Ioan Orastie
Gorgan Adela Cluj Napoca
Simion Raluca Cluj Napoca 
Bujor Laura Andreea Bucuresti
Georgescu Maria-Magdalena Bucuresti
Secas Corina & Cosmin Sibiu
Rusu Andreea Cristina Brasov
Antonie Maria Carmen Tetoiu
Rauta Florica Dorohoi
Mihalache Bostina Claudia Iasi
Culbec Florentina Timisoara
Neacsu Cristina Bucuresti
Golfita Victor & Luminita Craiova
Dragoescu Constanta Tirgu Jiu
Pepu Florica Timisoara
Ticu Ruxanda Bucuresti
Petcu Stefan & Liliana Bucuresti
Stanciu Daniel-Florian Ploiesti
Gogoncea Mariana Lavinia Pitesti
Tabacaru Silvia Mihaela Bucuresti
Furtuna Marguta Alexandria

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

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate
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Niculescu Tudorel-Valeriu Giurgiu

Untaru Marinela Targoviste

Gamaruta Doina Bucuresti

Zaharia Antoaneta & Damian Bucuresti

Petre Teodora Ploiesti

Niculescu Alice Maria Giurgiu

Paraschiv Mircea Stefan Bolintin Vale

Chirica Laurentiu Stefan Ploiesti

Ivu Elena Mihaela Rimnicu Vilcea

Marcu Elena Cristina Moreni

Matei Elena-Lacramioara Pitesti

Neacsu Elena Com Bascov

Stuparu Radu Lucian Com Sotanga

Popa Emil & Galina Bucuresti

Popa Ionut & Daniela Porumbacu De Jos

Draghici Anina & Florentiu Daniel Bucuresti

Burdusel Gheorghe Bucuresti

Minescu Alexandra-Livia Dragodana

Voicu Narcis Constantin Ploiesti

Zanfir Florica Com Cojasca

Mocanu Doina Maria Roman

Chirca Liliana Craiova

Costache Mariana Bucuresti

Silvasan Daniela Com Urmenis

Fati Alexandru Andrei Cluj Napoca

Marisescu Oana Flavia Tirol

Constantinescu Estera Valerica Vicovu De Sus

Ceylan Senol Birlad

Anastasiei Maria Bacau

Munteanu Angela Onesti

Tebrian Constantin Piatra Neamt

Stanciu Elena Pirjol

Sarivan Elena Antamina Murfatlar

Iordache Mihaela Constanta

Radu Virgil Galati

Amet Ionela Mangalia

Datcu Mirela Camelia Constanta

Giugica Elena Ecaterina Constanta

Neacsu Constantin Catalin Constanta

Dicu Ana Com Cosoveni

Lungu Vasilica Galati

Alexe Adriana Constanta

Coras Livia Cluj Napoca

Zete Mihaela Ilba

Berghian Corneliu Teofil Ocna Mures

Keresztes-Teofanescu Eugenia Zalau

Baluna Ionela-Nicoleta Bailesti 

Mihailescu Adriana & Bogdan Bailesti 

Staicu Aurelia Elena Com Bistret

Darie Danut Valentin Bacau

Burlacu Adriana & Marinel Bacau

Iftimie Monica & Sorin Tg Ocna

Munteanu Dumitru & Ortansa Iasi

Melut Maria Adjudeni

Bradu Elena Elisabeta Brusturoasa

Ababei Cristina Tg.Ocna

Moise Raluca Ioana Tg.Ocna

Cristea Daniela Vaslui

Doboseru Roxana & Marian Valea Lupului

Volosincu Gavril Iasi

Ratoi Cristian & Iuliana Pascani

Pujina Mihaela Falticeni

Apetrei Cristina Elena Falticeni

Alexandru Lenuta Valeni-Stinisoara

Babici Bogdan George Gura Humorului

Raileanu Liviu Stelian Botosani

Musina Tudor Botosana

Sima Marian Urziceni

Lupascu Mihai & Tatiana Ploiesti

Modan Liviu Laurentiu Botosani

Neagu Marius-Iulian Focsani

Ciobanu Iuliana Roman

Olaru Anisoara Comanesti

Trupcic Jana Darmanesti

Atomulesei Cristina Brusturoasa

Dascalu Viorica Palanca

Cazan Diana Andreea Roman

Pavalachi Roxana Paula Tg.Ocna

Rada Valentina Darmanesti

Buculescu Florin & Petronia Focsani

Serban Elena & Carpen Marian Zarnesti

Tofan Aurelia Iasi

Nasturas Olguta & Constantin Focsani

Atomoaie Maricica Tg.Ocna

Cluci Mariana & Dumitru Flamanzi

Aldea Vasile Bacau

Marchis Anca & Horatiu Aurel Cluj Napoca 

Caprar Georgeta Angela Dej

Birchi Nicolita Balcesti

Banciu Teodor Dumitru Saliste

Puskas Lenke & Rozalia Racos

Stanut Gheorghe Rupea

Ionescu Eva Od.Secuiesc

Sebok Melania Od.Secuiesc

Dragomir Mariana Brasov

Panti Anamaria Brasov

Chirhoc Alexandra Maria Sibiu

Spiridon Mihaela Brasov

Droasca Elena Com.Stanesti

Iacob Ion Cluj Napoca

Radutoiu Laura-Olimpia Rm.Vilcea

Kovacs Cecilia Lupeni

Mechenici Maria Simona Com Carcea

Stoichitescu Alexandra Gratiela Corabia

Varsandan Nicolae Covasint

Pop Ioana Marioara Cicirlau

Jakab Gabriella Oradea

Alfoldi Eva Oradea

Crisan Ioan Arad

Branet Claudiu Catalin Hunedoara

Nume Localitate Nume Localitate Nume Localitate

Asistent Supervizori

Calificările
lunii iuniE
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