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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.

FOTBAL FOREVER

E simplu:
fotbalul este un joc

simplu, bazat pe
doar câteva reguli.

E simplu: 
vorbim cu oamenii,

recomandăm produsele
şi Planul de Marketing.

Nu trebuie să
înfrumuseţăm lucrurile.

Pur şi simplu ne spunem
povestea şi îi invităm şi

pe alţii să încerce.

Fără pauze: 
mai poţi încetini din 

când în când ritmul, dar
trebuie să rămâi în joc.

Consecvenţa este o
caracteristică vitală pentru

succes. Nimic nu
încetineşte mai mult
creşterea decât lipsa

consecvenţei.

E nevoie 
de exerciţiu: trebuie 

să munceşti din greu ca să
fii foarte bun. Participarea

la întâlniri şi instruiri
înseamnă muncă.

Susţinerea aceloraşi
prezentări zilnic înseamnă
muncă. Norocul nu aduce

succes pe termen lung 
în Forever.

Fără bariere: 
e simplu să începi

afacerea Forever. Tot ce
avem nevoie este

dorinţa de a munci din
greu, de a consuma

produsele şi de a ne face
lista de nume.

Un sport de echipă: 
nu poţi atinge adevăratul

succes muncind singur.
Vei avea unele reuşite
izolate, dar succesul
absolut îl vei atinge

atunci când îi vei inspira
şi pe alţii să înţeleagă şi
să îmbrăţişeze viziunea

Forever.

Un joc 
cu două reprize: 

ai totdeauna la dispoziţie
ziua de mâine. Dacă

astăzi nu ţi-a mers bine,
mâine poţi face ceva
diferit. Ca şi în fotbal,

există un termen limită.
Odată cu fluierul final se

adună punctele credit 
şi fie eşti calificat, 

fie nu.

E nevoie de
exerciţiu: cu cât
joci mai mult, cu
atât ai mai multe
şanse de câştig.

Fără pauze

Fără bariere: oricine
are o minge şi două
porţi poate intra în

joc.

Un sport de ECHIPĂ:
fotbalul este un sport
de echipă. Câştigi sau

pierzi, dar mereu în
echipă.

Un joc cu două reprize:
indiferent cum a mers

meciul în primele 45 de
minute, nu renunţi

niciodată.

START ÎN FORŢĂ PENTRU 
A DOUA JUMĂTATE A LUI 2014

Felicitări Germania! Şi felicitări tuturor celor care au participat la Campionatul Mondial de Fotbal! Indiferent că ai fost jucător, comentator, fan
pasionat sau ai urât fiecare minut al acestei competiţii, nu există nicio îndoială că a fost un spectacol global. Este extraordinar să vezi atâtea
naţiuni intrând în competiţie fără să se rănească sau să-şi facă rău. De fapt, seamănă mult cu Raliul Global Forever, cu excepţia faptului că
acesta are loc în fiecare an.

Fotbalul este un fenomen, iar supremaţia sa la nivel global este de netăgăduit. Ce putem, aşadar, să învăţăm din succesul de care se bucură
acest sport? Există şase caracteristici ale fotbalului pe care le consider esenţiale pentru succes atunci când facem paralela cu afacerea noastră
Forever:

Acum, când luminile Campionatului Mondial s-au stins pentru următorii patru ani şi milioane de
oameni s-au întors la vieţile lor, acordă-ţi câteva momente şi uită-te în calendar. Vei vedea că am

trecut deja de prima jumătate a lui 2014. Eşti pregătit pentru ceea ce urmează? Identifică-ţi
punctele slabe şi pe cele forte. Şi hai să ne asigurăm împreună că fluierul de final din
decembrie îţi va aduce împlinirea ţelului propus!

Mereu al vostru,

Rex Maughan
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Este caniculă sau plouă, vara mulţi
oameni sunt tentaţi să-şi ofere un timp
îndelungat pentru leneveală. Vă sună
cunoscut?

Sigur, ne-am obişnuit să credem că e
perioada ideală pentru vacanţă. Şi 
ne-am obişnuit să vedem vacanţa ca
pe timpul în care ne trăim viaţa cel mai
intens. Ce facem, însă, dacă şi vara
sunt campioni olimpici care stabilesc
noi recorduri, sunt tineri care intră la
facultate cu brio, sunt oameni a căror
afacere creşte?

Semnalele despre asemenea reuşite
dovedesc că viaţa este o bicicletă,
cum spunea Einstein - pentru a-ţi putea
menţine echilibrul trebuie să mergi
înainte, să pedalezi fără oprire. Iar
succesul, la fel ca adevărata împlinire,
este un flux continuu.

Ne aflăm în acest curent ascendent sau
vrem să mergem împotriva lui în tenta-
tiva de a fura clipe, zile, săptămâni,
luni pentru ceea ce ne place să numim
„relaxare”? Fiecare dintre noi are răspun-
sul. Dar şi dacă nu ne este la îndemână
să-l formulăm, sentimentul cu care ne
trezim dimineaţa şi cel dinainte de a
ne culca seara ne poate spune dacă
suntem pe drumul cel bun.

Dacă suntem împăcaţi cu noi înşine,
energici şi încrezători, găsim bucuria
chiar în a pedala înainte pe bicicletă.

Măiestria cu care o facem ne
permite să ne relaxăm din mers.
Desigur, sunt şi momente când
întâmpinăm obstacole pe drum.
Atunci ne amintim că asemenea
greutăţi au dreptul să apară în
viaţa noastră, dar n-au dreptul
să rămână.

Nu trebuie să le acordăm
acest drept. Stă în puterea
noastră să trecem mai departe.
Măreţia dinăuntrul nostru ne dă
această forţă. Măreţia pe care o
trezeşte, o încurajează, o răsplăteşte
Forever Living Products.

Există şi un alt motiv pentru a înainta
neobosiţi? Suntem lideri, ne-am asumat
responsabilitatea de a-i sprijini pe cei
din echipa noastră să-şi recunoască şi
să-şi împlinească visurile. Echilibrul lor
porneşte de la echilibrul nostru. Bicicleta
lor o urmează îndeaproape pe a noastră.

Iar tot ceea ce facem astăzi este
moştenirea pe care o  lăsăm nu doar
propriilor copii, ci chiar viitorului. Este
mesajul şi darul nostru pentru o lume
care preţuieşte sănătatea, cele naturale,
armonia, şansa tuturor de a fi prosperi
şi fericiţi.

Vă aşteptăm la următorul Success Day,
unde avem un oaspete descins din
acest viitor. Ange Loughran a ajuns în

trei ani la nivelul de Safir Manager şi
în fiecare lună reuşeşte să realizeze
900 de puncte credit. Unii preferă să
meargă cu bicicleta pe drumuri bătăto-
rite, ea este dintre oamenii care iubesc
să-şi croiască propriul drum.

Cum a reuşit? A folosit puterea uriaşă
a site-urilor de socializare. A îndrăznit,
a perseverat, s-a relaxat în timp ce a
comunicat cu zeci de mii de oameni
cărora le-a împărtăşit pasiunea care o
însufleţeşte. Veniţi s-o vedeţi, să auziţi
povestea chiar de la ea, să vă molipsiţi
de hotărârea şi bucuria ei de a înainta,
fie că este caniculă, fie că plouă.

Vă dorim să mergeţi alături de cele mai
rapide şi performante biciclete Forever! 

Cu prietenie şi încredere, 

Dr. Szőcs Gábor & Dr. farm. Szőcs Dóra

GREUTĂŢILE AU DREPTUL
SĂ APARĂ, N-AU DREPTUL
SĂ RĂMÂNĂ
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FOREVER - NOU

UN NOU FENOMEN COSMETIC, O INOVAŢIE ÎN MAKE-UP
Aloe BB Crème 

n hidratează tenul

n corectează imperfecţiunile 

n diminuează aspectul ridurilor fine

n oferă pielii un aspect impecabil 

n este îmbogăţită cu Aloe vera

n asigură factor de protecţie

împotriva radiaţiilor UVA şi

UVB

Motive să iubeşti Aloe BB Crème: Un ingredient de origine vegetală din
formula Aloe BB Crème, testat clinic, ajută la
controlul secreţiei de sebum şi lasă pielea
catifelată, în timp ce pulberile de ultimă
tehnologie asigură efectul de matifiere şi
diminuează aspectul ridurilor fine şi al
imperfecţiunilor. 

Extractul din frunze de măslin contribuie la
uniformizarea delicată a nuanţei pielii şi
conferă o textură perfectă pentru orice tip
de ten.

n asigură îngrijire adecvată pentru pielea sensibilă,
pentru tenul matur sau pentru tenul cu probleme
n este un „must-have” pentru orice femeie care îşi
doreşte să ascundă imperfecţiunile fără a obţine
efectul de ten încărcat
n înseamnă şi economie de timp, pentru că
întruneşte atâtea proprietăţi într-un singur produs
n perfect pentru a arăta fresh şi natural

n indispensabil femeii moderne şi minunat pentru
utilizare zilnică

Folosiţi-l cu încredere, de fiecare dată numai după
rutina de îngrijire matinală a tenului cu produsele
preferate de la Forever.       

Laura Buţurcă
Beauty trainer & makeup artist

Aloe BB Crème

Lansat pe piaţa din Germania şi perfecţionat pe cea din Asia, conceptul de „BB Creme” a fost creat, la
bază, pentru a răspunde nevoilor persoanelor care au fost supuse tratamentelor cu laser, asigurând în
acelaşi timp un plus de valoare şi beneficii tenului şi, mai mult decât atât, oferind o acoperire medie
bună, echivalentă cu efectul unei creme pigmentante sau al unui fond de ten light.

Radiaţiile ultraviolete de tip UVA (care penetrează epiderma, derma şi chiar hipoderma) şi UVB (care
cauzează înroşirea şi arsurile cutanate) sunt responsabile cu ponderea cea mai mare de alterare a
ADN-ului celular, îmbătrânirea pielii şi apariţia ridurilor. 

Cunoscută ca Beauty Balm sau Blemish Balm, Aloe BB Crème este cel mai nou produs din gama
flawless by Sonya lansat pe piaţa din România, produsul „hot” care nu trebuie să lipsească din trusa 
de machiaj a oricărei femei.



5

Aloe BB Crème Nude
(SPF 20) – cod 371

Aloe BB Crème Cocoa
(SPF 10) – cod 373

p.c. – 0,138

Preţ depozit – 21,38 Euro + TVA
Preţ NDP – 25,96 Euro + TVA

PRV – 30,54 Euro + TVA

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

Inspiraţie pentru un
look de vară fără

cusur

Pasul 1 – demachiere şi tonifiere
(cu Aloe Fleur de Jouvence sau
Sonya Skincare Kit)

Pasul 2 – hidratare şi bază de
machiaj cu noul Aloe BB Crème

Pasul 3 – Aloe Mineral Makeup
sau Cream to Powder Foundation
pentru un grad mai mare de
acoperire

Pasul 4 – nimic nu conferă mai
multă prospeţime tenului decât
un strop de blush

Pasul 5 – Defining Eye Pencil
Black îţi pune perfect ochii în
evidenţă

Pasul 6 – alege Lenghtening
Mascara pentru o privire
seducătoare

Pasul 7 – desăvârşeşte machiajul
cu o tuşă în culorile verii:
Delicious Lipsticks Pomegranate
sau Watermelon
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Forever – INSTrUIre

grade de separaţie
Un experiment făcut în 1967 în Statele Unite, bazat pe trimiterea de scrisori poştale din cunoştinţă în
cunoştinţă, şi-a propus să determine numărul mediu de grade de separaţie care există între două persoane
alese aleator. Oamenii de ştiinţă au vrut astfel să afle cât de lung este, în medie, lanţul format din „prietenul
unui prieten” care să poată conecta o persoană cu oricine altcineva din această lume. Numărul respectiv,
confirmat şi de alte experimente ulterioare, este 6.

A
ltfel spus, dacă îţi propui să
ajungi la oricine de pe acest
pământ, de la preşedintele

Statelor Unite până la un locuitor al
unei insule din Indonezia, vei trece,
în medie, prin şase „introduceri” din
om în om. Experimentul s-a numit
atunci „lumea-mică” şi, câteva decenii
mai târziu, lumea a devenit cu
adevărat mai accesibilă, odată cu
apariţia internetului şi a reţelelor de
socializare precum Facebook, Twitter,
LinkedIn sau Google+. 

Importanţa reţelelor de socializare a
fost, încetul cu încetul, înţeleasă şi de
către companii şi oamenii de afaceri.
Acum, clienţii pot fi contactaţi direct

şi trebuie ascultaţi pentru a creşte
calitatea serviciilor şi a produselor
oferite. Un forum, un blog sau un
website devin buturugi mici care pot
răsturna (sau ajuta) un car mare. Un
producător local se poate adresa
unei pieţe globale, iar o reţea socială
construită iniţial pentru studenţii
unei universităţi devine un
instrument de comunicare şi
marketing universal, accesibil întregii
planete, aşa cum s-a întâmplat cu
Facebook.

Interacţiunile se desfăşoară, însă,
după anumite reguli. De exemplu, ca
om de afaceri Forever, îţi cultivi un
brand personal, iar reţelele de

socializare te ajută în această
direcţie. Identitatea pe care ţi-o
construieşti astfel ar trebui să fie:

n uşor de înţeles: atunci când îţi
descrii afacerea, fă-o cât mai
simplu, cu accent pe beneficiile
oferite publicului tău ţintă.
n distinctă: platformele de
comunicare şi socializare sunt
pline de informaţii, de zgomot
inutil, iar tu trebuie să te distingi,
să „ieşi din mulţime”.
n uşor de împărtăşit: comunici
de aşa manieră încât celorlalţi le
vine uşor să distribuie şi altora
ideile şi informaţiile venite de la
tine. Google Docs, spre exemplu,
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este o unealtă gratuită prin care
poţi „pune la comun” cu cei din
echipa ta documente, imagini sau
materiale utile pentru afacere. Iar
butoanele de „share” şi „like” nu
trebuie să lipsească din postările
tale.
n uşor de găsit: să fii accesibil
atunci când oamenii au nevoie de
ajutorul, ideile sau resursele pe
care le pui la dispoziţie.
n permanent activă: tableta sau
smartphone-ul tău sunt pornite
tot timpul, interacţionând cu
clienţii şi cu cei din reţeaua ta,
chiar dacă, odată cu asta, trebuie
să administrezi şi riscurile
asociate. Comunicarea poate fi
automatizată:
www.hootsuite.com este o
aplicaţie care te poate ajuta în
managementul canalelor de
socializare. 
n consecventă: afişezi acelaşi tip
de conţinut şi stil de a comunica
în fiecare dintre canalele folosite,
iar caracterul tău nu se schimbă
odată cu timpul sau cu treptele
urcate în Planul de Marketing.
n umană: identitatea trebuie să
reflecte ceea ce eşti cu adevărat,
caracteristicile tale distincte,
sentimentele, gândurile şi opiniile
tale în strânsă legătură cu
produsele şi afacerea Forever.

Chiar dacă tehnologia îţi oferă, în
ziua de azi, oportunitatea de a te
conecta şi a te adresa aproape oricui,
succesul în reţelele de socializare se
aşază, de fapt, pe patru piloni:

n muncă: trebuie să fii permanent
activ, conectat, să-i asculţi pe
ceilalţi, să-ţi spui opiniile, să faci
afirmaţii, să oferi resurse şi
informaţii, să fii simpatic şi
sociabil
n răbdare: nu te aştepta ca în
câteva săptămâni mii de oameni
să te asculte şi să devii peste
noapte un factor de influenţă a
maselor – acest lucru ia timp şi
presupune multă perseverenţă
n inspiraţie: modul în care te
comporţi şi ceea ce afirmi în
cadrul reţelelor de socializare
trebuie să fie creativ, dar în acelaşi
timp să rezoneze cu mediul, cu
nevoile şi cu felul de a fi al celor
cu care interacţionezi
n empatie: nu uita, totul este
despre ei, nu despre tine.

Majoritatea blog-urilor, website-
urilor sau paginilor de media socială
sunt seci şi plictisitoare. Ele fac 
aşa-numitul „eu marketing”:
monologhează despre companie,
oameni, produse şi servicii pe care le
oferă. De aceea, interacţiunile sunt
de scurtă durată. Soluţia constă în a

face mai mult „tu marketing”. Adică
să asculţi, să răspunzi şi să inviţi la
interacţiune. Să vorbeşti despre
clienţi, despre vizitatori, despre
provocările şi nevoile lor şi despre
modul în care îi poţi ajuta.

În Social Media nu intri cu scopul
declarat de a vinde. Intri pentru a
avea conversaţii de calitate şi
interacţiuni deosebite. Asculţi mai
mult decât vorbeşti, iar atunci când
vorbeşti, eşti simpatic şi oferi
informaţii de folos. Asta îţi câştigă
încrederea celorlalţi şi te face tot mai
popular. Cu această conduită vei fi în
măsură să valorifici cele şase grade
de separaţie care te despart de orice
consumator sau viitor membru al
echipei tale Forever.

Fă o listă cu toate modalităţile prin care îţi promovezi
afacerea: website, blog, pagină Facebook, LinkedIn,
Google+, YouTube, dar şi cartea de vizită, discursul
de introducere sau prezentare a oportunităţii ori
comunicarea cu echipa. Analizează fiecare caz în
parte şi verifică dacă se încadrează la capitolul „tu
marketing”, dacă vorbeşte despre ceilalţi, problemele
şi nevoile lor şi apoi despre cum îi poţi ajuta. Dacă
nu, fă modificările cuvenite. De exemplu, dacă titlul

unei postări pe blog este acum „Produse pentru
îngrijirea tenului de la Forever” îl poţi schimba cu
„Află ce pot face pentru tenul tău produsele de la
Forever”. Iar de acum încolo promovează-te ţinând
cont că totul este despre ei, nu despre tine.

Alexandru Israil
Specialist marketing

E X E R C I Ţ I U



Când ai primit ultima
dată întrebarea  „Tenul
tău arată senzaţional,

ce faci pentru asta?”

Este ocazia perfectă să începi o
discuţie despre afacerea ta Forever.
Asigură-te că tu şi tenul tău sunteţi
un produs al acestor produse  unice
pentru frumuseţe, inspirate de
beneficiile Aloe vera.

Zilele, lunile şi anotimpurile se

succed şi lasă urme asupra tenului

nostru. De aceea este esenţial să nu

ne abatem de la ritualul de îngrijire a

pielii, pentru a ne menţine tot anul

tenul proaspăt şi sănătos.

Iată doar câteva dintre trucurile

noastre preferate pentru o piele ce

străluceşte de sănătate şi frumuseţe

chiar şi în zilele toride de vară: 

1. APĂ, APĂ, APĂ... PLUS
ALOE, ALOE, ALOE!
Strălucirea începe din interior.
Asigură-te, aşadar, că bei zilnic
suficientă apă şi una dintre băuturile
tale preferate pe bază de Aloe vera.

2. ALOE CLEANSER
Demachierea este primul pas pentru
un ten frumos, fără cusur. O piele
curată înseamnă o piele sănătoasă.
Nu omite niciodată acest pas – cel
puţin de două ori pe zi. Aloe
Cleanser conţine vitamina C şi ulei de
jojoba pentru o piele catifelată şi
perfect hidratată.

3. REHYDRATING TONER
În ritualul corect de îngrijire a pielii,
tonifierea este cel puţin la fel de
importantă ca şi demachierea. Aplică
Rehydrating Toner pentru a menţine
pielea hidratată şi a-i păstra
fermitatea. Încă nu eşti convinsă? Nu
uita că loţiunea tonică înlătură
reziduurile care mai rămân pe piele
chiar şi după demachiere şi
pregăteşte tenul pentru aplicarea
produselor de makeup.

4. FIRMING DAY LOTION şi
RECOVERING NIGHT CREME
Hidratarea este esenţială pentru ten.
Din cauza schimbărilor constante

8 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  |  a u g u s t  2 0 1 4  |  1 8 4

FOREVER - FOCUS

IUBEŞTE-ŢI TENUL CU 

Aloe Fleur 
de Jouvence



atât în interior, cât şi în exterior,
pielea poate deveni uscată, aspră şi
deshidratată. Aplicate cu regularitate,
cremele noastre pe bază de aloe,
îmbogăţite cu lipide, provitamina B5,
precum şi vitaminele C şi E reprezintă
fundaţia ideală pentru un ten cu
aspect mereu tânăr şi hidratat zi
după zi, an după an. 

5. ALOE ACTIVATOR şi 
MASK POWDER
Nu ai cum să nu iubeşti această
combinaţie cu rezultate uimitoare.
Oamenii te vor întreba: „Cu ce te dai

pe piele?”. O mască facială pe
bază de Aloe vera este
recomandată de 2 – 3 ori
pe săptămână, pentru
curăţarea şi catifelarea
tenului şi reducerea
porilor, datorită
compoziţiei bogate în
albumină, amidon de
porumb, alantoină şi
extract de muşeţel. Aloe
Activator este un excelent
agent hidratant, iar beneficiile
sale sunt maxime în combinaţie
cu Mask Powder.
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Ştiai că:
n Cel mai mare organ din corpul

nostru este pielea?

n Pielea cântăreşte cam 15% din

greutatea corporală totală?

n La fiecare 28 de zile pielea noastră se

regenerează complet?

n Pielea cea mai fină este cea de pe

pleoape?

n Pielea „scapă” de peste 30.000

de celule moarte în fiecare

minut?
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FOREVER - AFACERE

Cuvântul „excelenţă” este deseori folosit pentru a descrie o echipă învingătoare sau un
sportiv care face performanţă individuală, precum atleţii care concurează la olimpiade.
Am auzit, de asemenea, acelaşi cuvânt folosit în descrierea membrilor Global Leadership
Team din Forever. Ei sunt distribuitori care au profitat la maximum de şansa Forever
pentru ei şi pentru colaboratorii lor. Fie că sunt atleţi sau distribuitori, cei care ating
excelenţa sunt caracterizaţi de pasiunea de a deveni cei mai buni într-un domeniu în
care pot face cu adevărat diferenţa. Indiferent că vorbim despre doborârea unui nou
record mondial sau primirea unui cec Chairman’s Bonus de milioane de dolari,
excelenţa se învaţă şi se câştigă.

Aici, la Sediul Central, munca noastră este mereu ghidată de dorinţa de a face mai
frumoase vieţile clienţilor, distribuitorilor şi angajaţilor noştri. Şi ne dăm seama că acest
lucru înseamnă mult mai mult decât recompensele financiare. Există nenumărate poveşti
despre distribuitori ale căror vieţi s-au schimbat în bine şi sunt mai împlinite ca urmare a
implicării lor în dezvoltarea afacerii. Au mai mulţi prieteni, mai multă încredere în ei înşişi
şi au devenit oameni mai buni. O viaţă mai bună înseamnă, în acelaşi timp, şi beneficii
materiale. 

În Forever ne străduim să fim mereu deasupra tuturor celorlalte companii MLM din lume.
Lucrăm constant pentru a creşte valoarea cecurilor de bonus primite de distribuitorii
noştri, pentru ca, astfel, ei să-i poată ajuta şi pe alţii să atingă măreţia. Reunim, de
asemenea, multe dintre cele mai populare produse ale noastre în pachete avantajoase
pentru construirea afacerii. Vital5 este un exemplu elocvent în acest sens. 

Suntem norocoşi că în Forever putem experimenta măreţia în atât de multe feluri, dar în
acelaşi timp ştim că există întotdeauna loc de mai bine. În lume sunt milioane de oameni
care au nevoie de ceea ce oferim noi – oportunitatea de a fi mai sănătoşi şi mai
prosperi.

Şi tu poţi atinge excelenţa în Forever. Răspunzând la următoarele trei întrebări îţi vei găsi
propria reţetă pentru succes. 

1. Ce te pasionează?
2. În ce domeniu crezi că poţi fi cel mai bun?
3. Ce te motivează cel mai mult?

Răspunsurile la întrebările de mai sus te pot ajuta să afli unde trebuie să-ţi investeşti
timpul şi energia pentru a-ţi atinge adevăratul potenţial şi a bifa împlinirea obiectivelor cu
adevărat importante pentru tine. Dacă munceşti susţinut şi nu cedezi în faţa obstacolelor,
vei atinge măreţia. Şi vei duce cu tine acasă un cec generos Chairman’s Bonus. Am
încredere că poţi!

Gregg Maughan
Preşedinte Forever Living Products International

MĂREŢIA
S E  Î N VAŢ Ă

Aici, la Sediul Central, munca
noastră este mereu ghidată de
dorinţa de a face mai frumoase
vieţile clienţilor, distribuitorilor
şi  angajaţilor noştri.

“

“
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Tu pe ce 
îţi vei cheltui banii?

PROGRAMUL STIMULATIV DE MERIT

Califică-te la Programul
Stimulativ de Merit!
Consultă capitolul 10
din Politicile Companiei
pentru regulile
complete de calificare.

Zeci de familii din România
şi-au schimbat maşina cu una
mai performantă, şi-au construit
casa visurilor, s-au bucurat de
vacanţe exotice cu familia
datorită acestei calificări.
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INTERVIU

Cum aţi luat decizia de a începe
programul de slăbire, cum aţi ales
momentul potrivit?
Aveam 20 de ani şi 111 kilograme. Am plecat
la cumpărături şi cu greu mi-am găsit
pantaloni pe măsura mea şi atunci mi-am zis:
„Gata, s-a terminat cu mâncatul.” Am început
dieta, din care nelipsite au fost produsele
Garcinia Plus şi Lite Ultra. Mi-a fost greu la
început, dar nu m-am dat bătut, mai ales că
după trei săptămâni, când am văzut că
slăbeam tot mai mult, am început să fac şi
mişcare.

Care consideraţi că este cea mai
potrivită modalitate de a începe o
dietă?
Primii paşi şi cei mai importanţi din punctul
meu de vedere sunt mişcarea şi regimul
alimentar sănătos, fără grăsimi şi fără prăjeli
(mai ales cartofi prăjiţi, pe care eu i-am exclus
din alimentaţie pe toată perioada dietei). Apoi
cu siguranţă includerea în dieta zilnică a
suplimentelor alimentare care să susţină
organismul în acest demers. Eu am ales
Garcinia Plus şi Lite Ultra şi am fost foarte
mulţumit de rezultate.

Majoritatea oamenilor nu intră în
lupta cu kilogramele în plus din
cauza temerilor pe care le au cu
privire la diete. Aţi avut şi
dumneavoastră astfel de temeri?
Cum aţi reuşit să le depăşiţi?
Da, mi-a fost şi mie teamă că nu voi reuşi să
respect dieta şi să fiu consecvent, dar prin
ambiţie am reuşit să trec peste aceste
momente.

De obicei, la finalul unui drum,
oricare ar fi el, ne dăm seama de
unele greşeli făcute pe parcurs. Care
credeţi că sunt cele mai frecvente
greşeli pe care le fac cei care doresc
să slăbească?
Dacă ar fi să enumerăm doar câteva, cred că
mâncatul între mese, mâncatul la fast-food,
dulciurile în exces, lipsa exerciţiilor fizice.

Mulţi spun că, de fapt, adevărata
provocare începe abia după ce
kilogramele în exces au dispărut.
Cum reuşiţi să vă menţineţi
greutatea?
După o perioadă de patru luni de dietă am
reuşit să ajung la 88 kg, cu ajutorul Forever
Lite Ultra şi Garcinia Plus şi, bineînţeles, cu
mişcare zilnică şi mă bucură faptul că pot să
mă menţin, nu am pus kilograme în plus şi
sunt mândru de mine şi încântat de produsele
pe care le-am folosit. Pentru a ne menţine
greutatea ar trebui să renunţăm la excesul de
dulciuri şi să eliminăm alimentele de tip fast-
food din dietă şi, în acelaşi timp, să nu
renunţăm să facem mişcare.

Ce sfaturi le puteţi da celor care se
simt descurajaţi şi vor să renunţe la
programul de slăbire pe care l-au
început? Ce le recomandaţi să facă
pentru a se menţine pe traiectoria
stabilită?
Celor care se simt descurajaţi le dau un sfat: nu
renunţaţi! Chiar dacă la început este greu şi
tentaţia e mare, cu siguranţă se poate, ambiţia

contează. Cum spune şi Colin Turner, „pentru a
obţine un succes, trebuie să crezi în tine însuţi,
să faci ceea ce trebuie făcut, când trebuie
făcut şi să continui până când reuşeşti.” Şi îi
mai sfătuiesc să aibă încredere în suplimentele
Forever Living pentru controlul greutăţii,
concepute special pentru a susţine şi a ajuta
corpul într-un astfel de demers. Atât eu, cât şi
mulţi alţi colaboratori şi consumatori suntem
dovezi vii ale faptului că aceste produse te
ajută să slăbeşti în mod sănătos şi să nu pui la
loc kilogramele pierdute.

Consideraţi că se pot pierde
kilograme numai pe baza unei
diete, fără exerciţii fizice? Care a
fost programul de exerciţii fizice pe
care l-aţi urmat dvs.?
Da, se pot pierde kilograme doar pe baza unei
diete, dar nu la fel de bine cum se pierd  dacă
adaugi şi exerciţii fizice, cel puţin 30 de minute
pe zi sau chiar mai mult, dacă timpul şi condiţia
fizică îţi permit. Eu am ales să alerg, să fac
abdomene şi flotări. Şi cea mai mare bucurie
este că greutatea mea a rămas constantă. 

ARĂŢI MAI BINE,
TE SIMŢI MAI BINE
De mâine, de luni, de săptămâna viitoare, după ce trec sărbătorile, după ce se termină şcoala... Vi se par cunoscute
aceste sintagme? Cu siguranţă oricine a încercat cel puţin o dată să urmeze o dietă ştie despre ce vorbim. Ne
bucurăm să vă împărtăşim, în rândurile de mai jos, succesul de care s-a bucurat Iasmin Ocanovici, colaborator
Forever România, în lupta cu kilogramele în plus. 

ÎNAINTE: 111 kg DUPĂ: 88 kg

-23 kg
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FOREVER - ACTUAL

o PiAţă
în Continuă EXPAnSiunE
Industria produselor pentru controlul greutăţii se află în plină perioadă de
boom, iar acest trend ascendent este perfect vizibil şi în cadrul Forever.

În prima jumătate a anului 2014 vânzările produselor noastre din gama
pentru controlul greutăţii au crescut cu 29% faţă de aceeaşi perioadă a lui
2013. Această popularitate sporită contribuie din plin la consolidarea
poziţiei pe piaţă şi a reputaţiei de excelenţă de care se bucură Forever
Living Products.

Vorbim despre o creştere fenomenală, al cărei succes este o dovadă în
plus a încrederii consumatorilor în eficacitatea produselor Forever.

Forever Aloe Vera Gel

ajută la detoxifiere şi
furnizează corpului un
cocteil puternic de
nutrienţi ce susţin 
sănătatea şi starea de bine.

Forever Lite Ultra cu

Aminoteină asigură o
cantitate importantă de
vitamine şi minerale şi
poate înlocui o masă atunci
când eşti pe fugă.

Forever Garcinia Plus

conţine crom, care
contribuie la menţinerea
unui nivel normal de zahăr
în sânge şi stimulează
metabolismul.

Forever Bee Pollen

contribuie la menţinerea
energiei şi a vigorii la cote
maxime.

De ce Clean 9?

Ştiai că?
n În România, peste 4 milioane de
persoane suferă de obezitate: 30% dintre
femei şi 20% dintre bărbaţi, potrivit
studiilor Institutului de Endocrinologie
„C.I. Parhon”?

n În Europa, SUA şi Japonia, piaţa
produselor pentru slăbit atinsese deja în
2010 o valoare de peste 2 miliarde de
dolari, potrivit unui studiu realizat de
compania de cercetare de piaţă Espicom
Healthcare Intelligence, şi este în
continuă creştere?
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FOREVER - INTERVIU

Cum v-aţi planificat calificarea la

Eagle Manager pentru a fi anul

acesta în Lake Tahoe?

„Premiul”acestuianareprezentato
motivaţiedeosebitdeputernică.Nuţi
seoferăpreadesşansauneiexcursiide
luxGRATUITEînSUA–fărăsăţise
cearănimicînplusfaţădemunca
obişnuită.Amîmpărţitanulîntrimestre
şine-amconcentratdinprimeleclipe
perecrutareactivă,astfelîncâtsăavem
obazădenoipartenericucaresă
lucrămpentruaîndeplinicondiţiile.
Planulafuncţionatşi,lafinalulprimelor
şaseluni,aveam2Supervizoricalificaţi.
Ulterior,totdinceirecrutaţiînprimele
lunis-amaicalificatunSupervizorîn
primageneraţie.Deasemenea,pecei
carenudoreauafacereai-amţinut
aproapeprinfidelizare(subiectexplicat
foartebineînrevisteleanterioare),iar
aşacondiţiadepunctenoiafost
îndeplinităşichiardepăşităînmod
natural.

Cum şi la ce interval vă evaluaţi

progresele?

Programuldecalificareînsineestecao
hartăclarăşiîţipoţiurmărievoluţiaîn
fiecaremoment.Evidenţaeste

săptămânală,iarcunoiiparteneri
lucrămînetapedetreiluni,intervalîn
carenestrăduimsădămtotulpentruşi
alăturideei.

Cum promovaţi, în echipa

dumneavoastră, calificarea la Eagle

Manager? Folosiţi acest stimulent ca

un instrument de fidelizare a

partenerilor?

Promovareaestefoartesimplă.Acum
existămultemijloaceonline,oamenii
neurmărescpeFacebook,vădrevistele.
Fiecarepartenerştiecăopartedin
insignanoastrădeEagleManagerse
datoreazăşimunciilor.Cuaceastă
ocazieîifelicitămpentruseriozitateaîn
muncăşilemulţumimpentru
încredere.Rezultateleşiactivitatea
zilnicăreprezintăadevăratamotivare.
Funcţionămcaoechipă,învăţămmult
uniidelaalţii,nuconteazănivelul
fiecăruia. 

Cum vă împărţiţi timpul între

partenerii noi şi restul echipei non-

manageriale?

Parteneriiaupersonalităţişiabilităţi
foartediferiteşineadaptămfiecăruia

pentruaputeascoatelasuprafaţă
diamantulcaresigurexistăînfiecare.În
general,prioritateauceinoiînscrişi,cu
carevorbimşineîntâlnimaproape
zilnic.Ceicareaudepăşitstagiuldetrei
luniintrălaconsiliereagenerală,
şedinţelesăptămânale,e-mail-uri,etc.
Aparşiexcepţii,dinfericirefoarte
frumoase,cândcinevarevineînforţă,
cunoiobiectiveşichefdemuncă.
Imediatdevineprioritate.

Ce schimbări a adus în viaţa şi în

afacerea dumneavoastră Forever

calificarea la Eagle Manager?

Faptulcăîncasămlunarcomisioane
frumoasene-afăcut,bineînţeles,să
dormimmultmailiniştiţi,dar
adevăratulcâştigîlreprezintă
încredereaînviitorulsigurpecare-l
avemalăturideaceastăcompanie.
Suntemîncântaţidetotceeace
înseamnă„AfacereaIubirii”şi,datorită
evenimentelorEagleManagers’Retreat,
ştimsigurcăoricevispoatefiîmplinit.
Ne-amîmbunătăţitnivelulsocial,
relaţional,sănătateaşistareade
armonie.Purşisimplunesimţim
minunatînafacereaForeverşiarătăm
tuturorasta,dacănuauvăzutsinguri
întretimp.

De la dorinţă la 

vis împlinit
„Mereu am ştiut că trebuie să facem ceva în plus pentru viaţa noastră. Am
fost angajaţi mult timp, apoi am pornit pe cont propriu. Am avut afaceri
clasice, am dezvoltat şi un sistem de  franciză, ne luptam zilnic să facem faţă
problemelor şi  riscului care nu ne lăsa să dormim bine. În 2009 proiectele
noastre au intrat în colapsul global şi am decis să intrăm în industria MLM.
Am ales Forever deoarece eram clienţi de mulţi ani şi cunoşteam calitatea
deosebită a produselor. Planul de Marketing s-a dovedit a fi genial, ne-am
implicat cu seriozitate şi răsplata din partea companiei ne-a depăşit cu mult
aşteptările. Povestea noastră alături de Forever continuă şi va continua.” Cu
aceste cuvinte a început discuţia noastră cu Adriana şi Valentin Niţu, calificaţi
pentru a doua oară la stimulentul Eagle Manager. În rândurile de mai jos au
acceptat să ne dezvăluie ce i-a motivat să accepte această provocare, cum
şi-au planificat paşii pentru a-şi atinge obiectivul şi ce schimbări a adus în
viaţa lor această victorie.
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FOREVER - STIMULENTE

10motive să fii 
EaglE ManagEr

în 2015

Consultă capitolul 8 din Politicile Companiei

pentru regulile complete de calificare.

1. Calificarea la stimulentul Eagle Manager
îţi aduce automat un bonus lunar mai
mare pe toată perioada calificării.

2. Vei avea parte de o călătorie de 5 stele,
achitată integral de companie, în Cancun,
Mexic. 

3. Vei face un pas important spre
calificarea la Chairman’s Bonus şi Raliul
Global.

4. Vei avea ocazia să-l întâlneşti pe Rex
Maughan, fondatorul Forever Living
Products International.

5. Vei avea parte de sesiuni speciale de
training dedicate ţie.

6. Vei avea parte de recunoaştere internă şi
internaţională.

7. Îţi vei dezvolta o reţea solidă de distribuitori
şi consumatori fideli, ceea ce va conduce la
dezvoltarea continuă a afacerii tale.

8. Vei fi un exemplu demn de urmat pentru
echipa ta.

9. Vei fi mult mai organizat în planificarea
corectă a afacerii tale, pentru fiecare lună în
parte.

10. Vei primi o insignă specială de Eagle
Manager şi vei face parte din grupul Key
Leaders’ Council  România.
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FOREVER - INSPIRAŢIE

CAUTĂ-ŢI 
MOTIVAŢIA 

Ce poţi face?
În�primul�rând�trebuie�să�te�opreşti
pentru�o�clipă�şi�să�evadezi�din�spaţiul
apăsător�al�demotivării.�Începe�prin�a
spune�STOP�oricărei�surse�de�informaţie,
închide��calculatorul,�televizorul,�schimbă
radioul�cu�un�CD�cu�muzica�ta�preferată,
aruncă�ziarul�la�coş�şi�ia�o�carte�din
bibliotecă,�ieşi�în�parc.�Tu�şi�cartea.�Caută

un�colţ�liniştit�în�natură�unde�te�poţi
relaxa.

Nu�sunt�nici�pe�departe�un�trainer
motivaţional,�dar�vreau�să�împărtăşesc
cu�tine�sursa�mea�de�forţă�interioară�şi
linişte.�În�fiecare�seară�după�ora�20:00�ies
în�parcul�A.�I.�Cuza�din�Bucureşti�să�mă
plimb�cu�bicicleta.�În�timpul�plimbărilor
îmi�place�să�urmăresc�oamenii,�să�văd
reacţii,�să-i�studiez�de�la�distanţă�şi�să
învăţ�de�la�ei.�Dar�dincolo�de�toate
acestea�am�învăţat�să�fiu�mai�bun�şi
reuşesc�să-mi�găsesc�motivaţia�acolo,�în
parc.�Pe�una�dintre�alei,�un�domn�de
aproximativ�40�de�ani�face�exerciţii�de
mers�împreună�cu�fiul�său�de�15�ani.��Fiul
este�purtat�în�spate�şi�ajutat�să�păşească.
Văzând��seară�de�seară�această�scenă�am
înţeles�şi�am�învăţat�că�niciodată�nu
trebuie�să�te�opreşti.�Trebuie�să�lupţi.
Oricât�de�greu�ar�fi,�acolo�unde�mai
există�un�punct�mic�de�speranţă�trebuie
valorificat.

În�fiecare�seară,�o�domnişoară
traversează�parcul�pe�role�pentru�a�se
întâlni�probabil�cu�amicul�ei�–�un�tip

simpatic�şi�plin�de�viaţă.�Are�cam�30�de
ani�şi�este�imobilizat�într-un�scaun�rulant.
Seară�de�seară�se�plimbă�în�jurul�lacului
împins�de�prietena�lui.�Sunt�plini�de�viaţă
şi�mereu�zâmbitori.�Oricâte�crengi�sunt
căzute�pe�alei�din�cauza�vântului,�oricât
de�aglomerată�ar�fi�aleea�din�jurul
lacului,�ei�zâmbesc.�Am�învăţat�de�la�ei
că�niciodată�nu�trebuie�să-ţi�laşi�amicii�în
urmă,�chiar�dacă�pentru�ei�este�mai�greu
să�înainteze.

Acestea�sunt�doar�două�dintre�poveştile
pe�care�le�poţi�vedea�ignorând�sursele
de�demotivare.�Mesajul�acestor�relatări
transpus�în�afacerea�Forever�ar�fi�să�nu
cedezi�niciodată,�orice�s-ar�întâmpla,
oricât�de�greu�ar�fi.�Atât�timp�cât�mai
există�speranţă,�nu�te�opri.�Atunci�când
un�om�din�echipa�ta�se�mişcă�mai�greu,
nu-l�lăsa�în�urmă,�identifică�problema
alături�de�el�şi�apoi�continuaţi�drumul
împreună.

Îţi�doresc�mult�succes�şi�motivaţie
maximă,�iar�la�sfârşitul�lui�2014�să�bifezi
cel�mai�bun�an�din�viaţa�ta,�din�afacerea
ta!

ÎN 
JURUL 

TĂU

Zilnic suntem bombardaţi pe
toate canalele cu informaţii
negative, acţiuni care ne taie
din elan şi ne demotivează.
Oricât de intens îşi doresc, mulţi
dintre noi nu reuşesc să fie
imuni, preiau efectele negative
şi le pun în acţiunile lor. Fie că
este vorba de informaţii de
natură economică, probleme
personale ale cunoscuţilor sau
multe altele, toate acestea ne
influenţează.
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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 cu plată ramburs 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
Simina Lazăr Valu lui Traian, CT Loredana Mirela Bogoi

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

Calificările

lunii i
uliE

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

Manageri
Nume Localitate Sponsori
Loredana Mirela Bogoi Valu lui Traian, CT Maria & Adrian Arghir

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 iulie! 
Lista completă a calificaţilor la acest nivel va fi disponibilă în varianta online a revistei.

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

Maria & Adrian Arghir 
Loredana Mirela Bogoi
Carmen & Gabriel Larion

Daniel & Maria Parascan 
Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

Nume Localitate Sponsori
Doina Ioana Alexandru Constanţa Loredana Mirela Bogoi

Virginia Ana Mioveni, AG Camelia & Nicolae Catrina

Liviu Vasile Bledea Sibiu Liviu & Luminiţa Rednic

Daniela Elisabeta Ferencz Târnăveni, MS Georgeta & Raul Piscoi

Alexandra-Livia Minescu Dragodana, DB Georgeta Stanciu

George Lucian & Cătălina Mureşan Târgovişte Niculina Ştefana

Személy Irén Târgu-Mureş Gizella & Marius Botiş

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

Sponsorul săptămânii
30 iunie – 5 iulie – Constanţa Mihalache, din Bacău

7 – 12 iulie – Maria & Petru Frenţiu, din Arad

14 – 19 iulie – Maria Gheorghe, din Râmnicu-Vâlcea

21 – 26 iulie – Maria & Adrian Arghir, din Constanţa

28 iulie – 2 august – Gizella & Marius Botiş, din Corunca, jud. Mureş
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Top 10 Noi Distribuitori
1. Elena & Toader Dumitrache 

2. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu 

3. Didina Ahalani 

4. Gizella & Marius Botiş

5. Ana & Gabriel Piparcă

6. Doina Ioana Alexandru 

7. Cosmin & Veronica Hila Droasca 

8. Claudia Stanciu

9. Daniel & Maria Parascan 

10. Emanoil & Lăcrămioara Creţu

Top 20
1. Aurel & Veronica Meşter (1)

2. Maria Pop (2)

3. Gizella & Marius Botiş (3)

4. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi (6)

5. Daniel & Maria Parascan (9)

6. Carmen & Gabriel Larion (5)

7. Vajda Katalin (7)

8. Ramona & Dorin Vingan (8) 

9. Maria & Adrian Arghir (11)

10. Smaranda  Sălcudean (13)

11. Marilena & Teodor Culişir (18)

12. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu (16)

13. Cristiana & Eugen Dincuţă (12)

14. Bucurel & Gyöngyike Ghirdă (nou) 

15. Marinela Ţuţuleasa (nou)

16. Derzsi Sámuel & Etelka (nou)

17. Iuliana Mirela Popescu (nou)

18. Constantin & Tania Popa (10)

19. Elena & Virgil Angelescu (nou) 

20. Violeta & Dumitru Luca (17)

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

Cristiana & Eugen Dincuţă
Carina & Sebastian Iacătă
Carmen & Gabriel Larion
Constanţa & Dănuţ Mei-Roşu
Daniel & Maria Parascan
Cătălina & Ovidiu Pălăncianu
Elisaveta & Alexandru Pocaznoi
Constantin & Tania Popa

STIMULENTUL II

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 non-managerial
1. Daniel & Maria Parascan 

2. Maria & Adrian Arghir

3. Loredana Mirela Bogoi 

4. Carmen & Gabriel Larion 

5. Cătălina & Ovidiu Pălăncianu

6. Elisaveta & Alexandru Pocaznoi

7. Daniela Levărdă & Alexandru Chiş

8. Aurel & Veronica Meşter

9. Violeta & Dumitru Luca 

10. Iuliana Mirela Popescu

Sponsorul lunii iulie
Daniel & Maria Parascan, din 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.

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